Anexa la H.C.J nr. ______ / 2017

Scrisoare de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al AQUAVAS S.A
2017- 2021
Întocmită in conformitate cu cerinţele Ordonanţei de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
111/2016, si ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice.
Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările acţionariatului
AQUAVAS S.A. în ceea ce priveste administrarea societăţii privind asigurarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Rolul Scrisorii de Aşteptări este acela de a reflecta viziunea si performanţele aşteptate de
autoritatea publică tutelară si acţionari din partea organelor de administrare si conducere ale AQUAVAS
S.A.
a). Rezumatul strategiei guvernamentale si locale
România se afla in plin proces de construcţie si modernizare a sistemelor de alimentare cu apă,
de canalizare si epurare a apelor uzate in conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de
Aderare la Uniunea Europeană. Astfel România trebuie sa se alinieze la cerintele Directivei Europene
98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, ale Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate
urbane pecum si ale Directivei Cadru 2000/60/CE a Uniunii Europene in domeniul apelor. Din punct de
vedere legislativ prevederile actelor normative românesti referitoare la sectorul de apa au fost aliniate la
aquis-ul comunitar:
- Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE este transpusă in legislaţia natională prin Legea apelor nr.
107/1996, cu modificările si completările ulterioare;
Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, amendată de
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, transpusă in legislatia româneasca prin Legea nr. 458/2002
privind calitatea apei potabile, republicata, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004 si
prin HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare
a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Directiva 91/271/CEE modificată prin Directiva 98/15/CE privind epurarea apelor uzate oraşeneşti
a fost transpusă in totalitate in legislaţia românească prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si
completările ulterioare.
In urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă,
acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori sa fie
prevazute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare până la sfarsitul anului 2015. De asemenea, în
conformitate cu obiectivele Directivei 91/271/CE până la 31/12/2015, România trebuie sa asigure reţele
de canalizare pentru comunităţile cu o populatie echivalentă mai mare de 2.000, iar până la 31/12/2018
România trebuie sa aibă staţii de tratarea apei uzate din mediul urban pentru a corespunde normelor
pentru comunitati cu o populatie echivalenta mai mare de 2.000.
La nivelul judeţului Vaslui problemele specifice sectorului ”ape” identificate in Strategia locală
de dezvoltare a judeţului pentru perioada 2013-2020 sunt in principal legate de epurarea apelor uzate,
mai exact de lipsa instalaţiilor de epurare/pre-epurare a apelor uzate menajere şi/sau industriale si efectul
lor asupra situaţiei mediului natural.
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Strategia judeţului Vaslui se adresează celor mai mari probleme pe care le are în acest moment
comunitatea judeţeană in vederea micşorării disparităţilor dintre mediul rural al judeţului şi mediul
urban. Atractivitatea generală a localităţilor rurale poate fi imbunatăţită dacă se creează şi se
îmbunătăţeşte accesul la retelele de utilităti de bază in comunele judeţului Vaslui.
Printre obiectivele strategice ale acestui deziderat se regăsesc următoarele:
• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii
judeţului Vaslui şi a creşterii calităţii vieţii;
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător;
• creşterea calităţii serviciilor publice.
Pentru a beneficia de servicii corespunzătoare și pentru a se conforma standardelor UE, a fost
identificată nevoia continuă a autorităților locale de a investi în întreținerea, reabilitarea și extinderea
infrastructurilor de apă și canalizare și de a se asigura că în toate localitățile sunt îndeplinite nevoile
populației privind accesul la servicii, la tarife accesibile. În sprijinul autorităților locale au fost realizate
programe naționale care vizează susținerea investițiilor din fonduri de finanțare pre/post-aderare,
urmărindu-se:
• Accesarea finanțării europene pentru aglomerările mici/mijlocii/mari, în vederea reabilitării și
modernizării infrastructurilor locale de alimentare cu apă și canalizare;
• Promovarea unor operatori regionali care să se auto-susțină, prin introducerea principiilor de
recuperare a costului și de eficientizare a operațiunilor acestora.
Regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare constituie un element cheie nu numai pentru
îmbunătățirea calității serviciilor și eficientizarea costurilor cu acestea, dar și în scopul conformării cu
directivele europene în domeniul mediului, pentru asigurarea durabilității investițiilor și a operațiunilor
și pentru obținerea unei dezvoltări regionale sustenabile și echilibrate.
Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de
municipalități dintr-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic și/sau în cadrul unor
limite teritorial administrative (municipalități, județ). Prin aceasta concentrare s-a urmărit eliminarea
fragmentarii excesive a acestui sector, eficiența operării și realizarea de economii la scară.
Din punct de vedere institutional, procesul de regionalizare în judeţul Vaslui a fost definitivat
prin reorganizarea serviciilor publice detinute de municipalităţi şi este funcţional, elementele
instituţionale cheie ale acestui proces de regionalizare fiind:
• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitară
de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui,
Bîrlad, Huşi si oraşul Negreşti - judeţul Vaslui (ADI APC Vaslui) creată astfel încât să
îndeplinească toate cerinţele stabilite de POS Mediu şi, în present, are 66 de membri ;
• Operatorul Regional - AQUAVAS S.A., desemnat ca Operator Regional pentru judeţul Vaslui;
• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor - CDGS nr. 1727/2010 semnat de către 9 din
membrii ADI - judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, municipiul Bîrlad, municipiul Huşi, oraşul
Negreşti, oraşul Murgeni, comuna Muntenii de Jos, comuna Lipovăţ şi comuna Laza.
Delegarea managementului serviciilor reprezintă punctul central al organizării operaționale
și instituționale a managementului serviciilor regionale de apă și canalizare și este proiectat cu
scopul să:
• reglementeze și să echilibreze relația dintre autoritățile locale reprezentate de ADI și
Operatorul Regional;
• să se concentreze pe pregătirea, finanțarea și implementarea planurilor de investiții;
Printre problemele majore legate de serviciile de alimentare cu apă existente in localităţile situate
in zonele rurale ale judeţului putem aminti:
• Servicii de întreţinere si exploatare inadecvate;
• Volum ridicat de apă neplătită, cauzat de pierderile de apă din reţea şi de nivelul scăzut de
colectare a plăţilor de la consumatori;
• Lipsa investiţiilor pentru reabilitare/extindere in infrastructura de apă potabilă/apă uzată;
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•
•

Lipsa de experienţă a personalului pentru promovarea, gestionarea si implementarea la scară
largă a investiţiilor;
Management ineficient pentru exploatare, întreţinere si evaluare personal.
b). Viziunea autorităţii publice tutelare (APT) cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii

publice
Autoritatea publică tutelară işi propune/doreste ca serviciile publice să urmăreasca un grad
superior de satisfacere a nevoilor populaţiei, atât ca diversificare a lor, ca grad de acoperire în teritoriu,
dar şi de creştere a calităţii furnizării. Acest lucru presupune administrarea bunurilor, activităţilor si
serviciilor aferente serviciilor publice de captare, tratare, transport al apei potabile în interesul general
al cetăţenilor. Astfel, în permanenţă se va urmări eficientizarea furnizării serviciilor către populaţie,
eliminându-se pierderile şi costurile ineficiente şi evaluându-se periodic cererea de servicii publice.
c). Încadrarea AQUAVAS SA în categoria serviciilor publice
Obiectul principal de activitate al societăţii este prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu
apă şi canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, strict
în aria definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv in raza teritorială
competentă a Autorităţilor Locale care i-au delegat, conform legislaţiei, gestiunea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Codul CAEN al principalului obiect de activitate al societăţii este 3600 - Captarea, tratarea şi
distribuţia apei completat de 3700 – activităţi de colectare si tratare a apelor uzate.
Prioritatea AQUAVAS SA este de a asigura satisfacerea pe deplin a cerinţelor clienţilor, prin
furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare de calitate (la parametrii cantitativi,
calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiţii de eficienţă economică. Succesul
companiei depinde de creşterea calităţii serviciilor, precum şi de extinderea ariei de operare şi
diversificarea ofertei de servicii către clienţi.
d). Obligatia si angajamentul autorităţii publice tutelare (APT) referitor la modalitatea de
asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei – Nu este cazul
e). Aşteptări in ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă
întreprinderii publice
Conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu
modificările si completările ulterioare, AQUAVAS SA nu mai acordă dividende, iar profitul net
nerepartizat se constituie ca sursă la fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare.
f). Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice
1. La data de 05.12.2016 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene Contractul de
Finanţare ce va asigura finanţarea lucrărilor fazate din POS Mediu, inclusiv a contractelor de lucrari
pentru reabilitarea si extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare din Vaslui, Bîrlad, Huşi
si Negreşti. Valoarea totală a contractului este de 355.927.933 lei.
2. In prezent, se afla in evaluare procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de servicii
“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui, în perioada 2014-2020”
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Lucrarile care fac obiectul contractelor de lucrări aferente Staţiilor de Tratare a apei din Vaslui,
Bîrlad si Huşi si a Staţiilor de Epurare din aceleaşi localităţi, incluse in programul POS Mediu - Axa
prioritară 1, se afla in prezent in faza „Testelor la Terminarea Lucrarilor”, premergatoare receptiei.
Pe langa investitiile majore prevazute a se realiza prin proiectele mentionate mai sus,
AQUAVASA SA are şi un program de investiţii din fonduri proprii:
o Lucrări de modernizare şi extindere a infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare
din localităţile Muntenii de Jos, Băcăuani şi Secuia;
o Extindere retele apa si contorizare utilizatori, etcŞ
o Achizitii de utilaje si echipamente (pompă ape uzate, scule, dispozitive, etc);
o Lucrări de modernizare şi extindere a infrastructurii de alimentare cu apă din localităţile Lipovăţ
şi Corbu.
g). Dezideratele autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la comunicarea cu
organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice
Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi organele de administrare
şi conducere a societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii
şi a legislaţiei aplicabile în domeniu.
publică

h). Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de întreprinderea

În ceea ce priveşte calitatea serviciilor, societatea va respecta prevederile legale aplicabile în
domeniu şi va urmări îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate.
Unul dintre obiectivele declarate şi asumate este “Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a
sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă“. De asemenea,
societatea declară şi îşi asumă ca obiectiv “Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor” prin planificarea
şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările utilizatorilor, la un cost rezonabil.
i). Aşteptări in domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative
În cadrul societăţii există un Cod etic deja implementat şi care exprimă angajamentele şi
responsabilităţile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor şi a activităţilor. AQUAVAS SA va
menţine şi va dezvolta o relaţie bazată pe încredere cu toate părţile interesate, respectiv cu acele categorii
de persoane, grupuri sau instituţii a căror contribuţie este solicitată pentru a realiza misiunea societăţii
sau care au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.
Referitor la elementele de guvernanţa corporativă, societatea trebuie sa respecte prevederile
legislatiei in domeniu referitoare la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a întăririi
disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari, a
procedurilor de raportare, precum si a celor de monitorizare a implementarii principiilor de guvernanţă
corporativă.
Prezentarea Societăţii AQUAVAS S.A
Structura acţionariatului
AQUAVAS S.A. este o societate de interes judeţean, cu calitate de operator judeţean si cu
capital detinut dupa cum urmeaza :
 Consiliul Judeţean Vaslui- cu un procent de 52,46 % din actiuni ;
 Consiliul Local Vaslui- cu un procent de 17,48 % din actiuni ;
 Consiliul Local Bîrlad - cu un procent de 17,48 % din actiuni ;
 Consiliul Local Huşi- cu un procent de
12,50 % din actiuni ;
 Consiliul Local Negreşti- cu un procent de 0,08 % din actiuni ;
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Cadrul legal
Cadrul legal dupa care functioneaza AQUAVAS S.A. este dat in principal de:
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată;
 Ordonanta de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
 Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice.
AQUAVAS S.A. este administrată in sistem unitar de administrare, reglementat de Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Competenţa luării deciziilor de
administrare, a deciziilor de conducere si răspunderea, in condiţiile legii, pentru efectele acestora revine
consiliului de administraţie şi directorului.
Operatorul regional de apă şi canalizare, pentru judeţul Vaslui, AQUAVAS S.A. a fost infiintat
in anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de utilităti
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi
oraşul Negreşti – judeţul Vaslui. Este o societate comercială pe acţiuni cu capital public, Consiliul
Judeţean Vaslui, având calitatea de acţionar majoritar, iar Consiliile Municipale Vaslui, Bîrlad, Huşi si
Consiliul local Negreşti, acţionari semnificativi.
La aceasta dată, AQUAVAS SA are in structura sa trei sucursale Vaslui, Bîrlad si Huşi si 2
agentii, Agenţia Negreşti si Agenţia Murgeni, precum şi un centru de cost administrativ, respectiv
activitatea de la sediul central.
Sucursala Vaslui, urmare a Hotararii A.G.A. nr.2 din data 21.12.2010, este formata din centru de
cost operativ Vaslui si centru de cost operativ Negreşti, ultimul rezultat din transformarea sucursalei cu
acelaşi nume, la care se vor adăuga alte centre de cost rezultate in urma preluării activităţii din localităţile
rurale învecinate Lipovăţ, Muntenii de Jos, Laza si chiar Codaesti.
De asemenea, Sucursala Bîrlad, in conformitate cu Hotararea A.G.A. nr. 3 din data 21.12.2010,
este formata din centrul de cost operativ Bîrlad si Murgeni, la care se vor mai adăuga si alte centre de
cost operative rezultate in urma preluării activităţii din zona rurală adiacentă.
Pentru fiecare centru de cost operativ se întocmeşte evidentă contabilă şi buget de venituri si
cheltuieli proprii, care sunt consolidate la nivel de sucursală.
Bugetul de venituri si cheltuieli al societăţii a fost obtinut prin consolidarea bugetelor
sucursalelor Vaslui, Bîrlad şi Huşi cu cel al centrului de cost administrativ de la Sediul Central.
Sucursala Vaslui asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si epurare pentru
Municipiul Vaslui, localităţile Muntenii de Jos si Lipovăţ, iar prin Agentia Negreşti pentru oraşul si
împrejurimile acestuia.
Sucursala Bîrlad asigura serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare pentru
Municipiul Bîrlad, localităţile Tutova, Bădeana şi prin punctul de lucru Murgeni în oraşul cu acelaşi
nume şi localităţile suburbane Raiu si Cârja şi împrejurimilor acestora.
Sucursala Huşi asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si epurare pentru
mun. Huşi si localităţile din împrejurimile acestuia.
Principalele obiecte de activitate ale AQUAVAS S.A sunt:
- captarea, transportul, tratarea şi distribuţia apei;
- colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate şi pluviale, deversare în emisar;
- lucrări de instalaţii interioare si exterioare.
Dispunând de echipamente tehnice si utilaje specializate, precum si de personal cu înalt nivel
profesional şi îndelungată experienţă, AQUAVAS S.A asigură serviciile de alimentare cu apă şi de
canalizare pentru cca.123.992 de utilizatori şi are ca principia: securitatea serviciului, tarifarea echitabilă,
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rentabilitatea, calitatea si eficienţa serviciului, transparenţa, responsabilitatea publică, incluzând
consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora,
adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze
contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului
si sănătăţii populaţiei.
Contractul de Delegare
AQUAVAS S.A a incheiat la 14.12.2010 cu 5 dintre autorităţile locale, membre ale Asociatiei
pentru Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi si oraşul Negreşti, Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. Ulterior, au mai aderat la acest contract si
alte UAT-uri. Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului şi de Uniunea Europeană
în cadrul Programului finanţat din Fonduri de Coeziune şi care are drept scop stabilirea cadrului
desfăşurării activităţii operatorului regional, astfel încât să se respecte condiţiile minim impuse în
vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei şi al apei uzate,
legate in principal de asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă
cu principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei, politica
de investiţii, politica de tarifare etc.
Consiliul de Administraţie al AQUAVAS S.A
In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, Adunarea Generala Ordinară a
Acţionarilor a numit Consiliul de Administraţie al societăţii.
Consiliul de Administraţie este compus din 5 membri şi este condus de un preşedinte ales de
plenul consiliului din rândul membrilor săi. Membrii consiliului au fost numiţi de Adunarea Generala a
AQUAVAS S.A în urma desfăşurării procedurii de selecţie. Acest consiliu îşi desfăşoară activitatea în
baza Actului Constitutiv şi a Regulamentului propriu de organizare si functionare care a fost întocmit cu
respectarea legislaţiei în vigoare şi prin care Consiliul de Administraţie are in responsabilitate
administrarea societăţii. Secretariatul Consiliului de Administraţie este asigurat de catre o persoana din
cadrul societăţii desemnată de către preşedintele consiliului. Regulamentul este aprobat prin hotărârea
Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii.
Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de
stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii, obiectivelor pentru directorii
societăţii, urmărirea si evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat
respectiv, a planului de management al acestora.
Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea
generală a acţionarilor. Consiliul de administraţie are urmatoarele competente de bază, care nu pot fi
delegate directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării
financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor si implementarea
hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, OUG nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de către consiliul de administraţie
din partea adunării generale a acţionarilor.
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Sistemul de scopuri si obiective ale AQUAVAS S.A
Sistemul de scopuri se defineşte ca având la bază gestionarea responsabilă şi optimală, atât pe
termen mediu cât şi pe termen lung, a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident, următoarele:
• dezvoltarea şi implementarea unui management (atât strategic cât şi operaţional) pertinent,
eficient, profesional;
• menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieţei
specifice şi convergenţa către standardele UE în domeniu;
• realizarea unei profitabilităţi raţionale, în limitele suportabilităţii sociale, dar fără erodarea
perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică şi managerială 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 ale AQUAVAS S.A
Pentru realizarea misiunii sale, AQUAVAS SA îsi propune urmatoarele obiective strategice:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

 Eficienţa economică
optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât performanţele dorite
şi serviciile cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea
costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a
calitătii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populatiei;
modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al
mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare; ·
asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;
îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calitătii prin dezvoltarea şi introducerea de
tehnologii noi;
 Orientarea către client
preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea
unei transparenţe legatp de acţiunile întreprinse
îmbunatatirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă
a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul standardelor europene;
informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce priveste consumul rational de apă ;
educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor
substanţe în mediul natural;
 Competenţa profesională
creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a
personalului societăţii;
instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism;
crearea unui mediu favorabil învăţării în cadrul societăţii şi sprijinirea angajaţilor pentru a le
dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi
materiale şi de training.
 Grija pentru mediu
gestionarea raţională a resurselor naturale;
eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
7

•
•

•
•
•
•
•
•

implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor. Grija pentru sănătatea populaţiei
preocuparea continua pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor de
monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.
Obiectivele activităţilor de bază şi ale activităţilor conexe din cadrul AQUAVAS S.A
creşterea cotei de piaţă a AQUAVAS SA şi, în consecinţă, a numărului utilizatorilor serviciilor
publice de apă şi de canalizare;
întărirea poziţiei de piaţă şi perspective mai bune pentru dezvoltarea AQUAVAS S.A, 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 companie
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 referitoare managementul calităţii şi protecţiei mediului;
reducerea pierderilor specifice de apă şi optimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi
energie;

Obiective si criterii de performanta ale AQUAVAS S.A
Unul din obiectivele principale ale AQUAVAS S.A este asigurarea furnizării serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare - epurare în conformitate cu termenii, condiţiile, principiile
generale, modul de realizare a lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor şi
relaţiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare.
Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanţă, respectiv:
 îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de stat şi fonduri
special;
 îndeplinirea obligaţiilor către Bugetele locale ale Unităţilor Administrativ Teritoriale
cuprinse în Contractul de Delegare;
Alături de obiectivele de mai sus se aşteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanţă în
măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societăţii, referitoare la:
 cifra de afaceri
 productivitatea muncii (producţie valorică facturată / nr. mediu de salariaţi)
 gradul de încasare
 soluţionarea cererilor clienţilor
Principiile directoare privind administrarea societătii în intervalul 2017-2021, obiectivele
fundamentale, ţintele de performanţă şi priorităţile strategice prevăzute în Planul de Administrare, se
constituie în standarde de performanţă obligatorii pentru membrii consiliului de administraţie a
societătii, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a AQUAVAS S.A.
Planul de administrare vizează consolidarea AQUAVAS S.A. (prin procesul de extindere in
localitatile din Contractul de Delegare) şi păstrarea competitivităţii la nivel naţional în ceea ce priveşte
calitatea serviciilor de apă şi canalizare, performanţele financiare şi nivelul investiţional.
Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legislative aplicabile
domeniului de activitate al societăţii, cu Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie a delegării, prevederile Contractului de delegare
al AQUAVAS S.A precum şi cu prevederile noilor Contracte de finanţare ce se vor încheia cu institutiile
abilitate pentru derularea investiţiilor documentate în cadrul proiectelor ce au fost acceptate pentru
finanţare.
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