SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI
privind Consiliul de Administraţie şi Directorul General ai Operatorului
Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
PREAMBUL
Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 /
2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată şi modificată prin Legea
nr. 111 / 2016, respectiv a Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 109 / 2011.
Documentul sintetizează performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale
Operatorului Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru mandatul 2016 2020.
CADRUL LEGAL
Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidenţa OUG nr.
109 / 2011, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111 / 2016, fiind o societate comercială pe acţiuni,
constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 (r2) privind societăţile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:
 Legea nr. 31 / 1990 (r2) privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 51 / 2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 241 / 2006 (r2) a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată;
 Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare;
 Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare.
 HG nr. 855 / 2008 privind actul constitutiv și statutul cadru al asociațilior de dezvoltare
intercomunitară,





Cadrul institutional:
Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat;
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare,
(„Contractul de Delegare”), încheiat la data de 06.08.2007, între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi Societatea Comercială „Apa Târnavei Mari” S.A.;
Actul Constitutiv și Statutul ADI Apa Târnavei Mari,
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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare pentru Localităţile Membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Apa
Târnavei Mari”;
CONTEXTUL ORGANIZAȚIONAL
Regionalizarea serviciilor de apă – canalizare în zona de nord-est a judeţului Sibiu

În vederea asigurării serviciilor publice corespunzătoare – conforme standardelor europene,
în termenele asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România a procedat la
regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Investițiile financiare
substanțiale necesre în sistemele publice de alimimentare cu apă și de canalizare, depășesc
considerabil capacitatea de finanțare a autorităților locale, astfel încât implementarea programelor
naționale vizează pe de o parte sprijinul financiar prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de UE
pentru investiții și pe de altă parte promovarea operatorilor regionali capabili să realizeze economii
la scară în scopul eficientizării serviciului.
Procesul de regionalizare reprezintă un element cheie în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
infrastructurii locale de apă şi a serviciilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu, dar şi în
vederea asigurării sustenabilităţii investiţiilor, operaţunilor, unei strategii pe termen lung de
dezvoltare a sectorului de apă şi a unei creşteri regionale echilibrate.
Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice
existente deţinute de municipalităţi şi are la baza trei elemente instituţionale cheie:
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
 Operatorul Regional (OR);
 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.
Prin implementarea acestui cadru instituțional s-a realizat delegarea managementului serviciului din
sfera locală, prin ADI, spre operatori regionali - concentrati spre eficiență și capabili să acceseze
fondurile investiționale necesare dezvoltării serviciului, punându-se bazele organizării și gestionării
serviciului într-o abordare regională.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”
Asociația a fost înfiinţată în anul anul 2002 de către unităţile administrativ - teritoriale ca şi Asociaţie
a municipalităţilor, fiind reorganizată, în anul 2007, după sistemul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitare, în prezent aria de competență teritorială acoperind jumătatea de nord a județului
Sibiu.
Scopul ADI este gestionarea în comun a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și
realizarea în comun a investițiilor regionale în infrastructura publică a serviciului, prin intermediul
operatorului regional SC Apa Târnavei Mari SA., din fondurile financiare puse la dispoziție prin
programele naționale.
Asociaţia are în prezent 33 de memri :4 oraşe: Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, alături de
Consiliul Judeţean Sibiu, membrii fondatori, şi 29 comune din judeţul Sibiu, ale căror sisteme
centralizate de apă şi / sau de canalizare vor fi preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei
Mari S.A.: Alma, Alţîna, Arpaşu de Jos, Aţel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiş, Blăjel, Brateiu,
Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrţa, Cîrţişoara, Dîrlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal,
Micăsasa, Mihăileni, Moşna, Nocrich, Şeica Mică, Şeica Mare, Tîrnava, Valea Viilor.
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Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
Contractul de delegare reprezină documentul cheie al transferului de competențe la managementul
regional al serviciului, a fost încheiat la data 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 ani, între Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Delegantă, şi S.C. Apa
Târnavei Mari S.A., în calitate de Operator Regional.
Atribuirea directă a Contractului de delegare, respectiv delegarea managementului serviciului, de
către autoritățile publice locale prin intermediul ADI, Operatorului Regional, este condiționată de:
 aparteneța autorităților locale la ADI,
 Operatorul Regional unic – societate de drept privat cu capital integral public,
 exercitarea unui control direct și influenței dominante asupra decizilor strategice ale
Operatorului Regional prin intermediul ADI .
În contextul legal și instituțional precizat, ADI Apa Târnavei Mari, în baza mandatului acordat de
autoritățile locale membre, exercită atât calitatea de Autoritate Delegantă cât și cea de Autoritate
Tutelară.
Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost înfiinţată în 7 decembrie 2006, ca operator regional unic de apă
şi apă uzată pentru nord-estul judeţului Sibiu şi funcţionează efectiv din 1 ianuarie 2007. Societatea
a preluat iniţial activitatea serviciilor de apă – canal din Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, iar, în viitor,
va furniza servicii de profil în toate localităţile membre ADI „Apa Târnavei Mari”.
Preocuparea permanentă a Societăţii, în calitate de operator regional unic de apă şi apă uzată pentru
nord-estul judeţului Sibiu, a fost îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate / prestate şi
îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, care pot fi realizate prin contribuţia şi implicarea
fiecărui angajat.
Operatorul regional de drept privat, este o societate pe acțiuni înființată și reglementată în baza Legii
nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, cu capitalul social integral public, la care acţionari sunt
următoarele unităţi administrativ-teritoriale:
 Municipiul Mediaş (78,1841%);
 Judeţul Sibiu (5,8428%);
 Oraşul Dumbrăveni (8,3228%);
 Oraşul Agnita (7,1459%);
 Oraşul Copşa Mică (0,5044%).
Începând cu anul 2012, una din priorităţile Operatorului Regional a fost implementarea
managementului privat la nivelul societăţii, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră
sub incidenţa O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
aprobată şi modificată prin Legea nr. 111 / 2016.
Conform Actului Constitutiv, obiectul de activitate al Societăţii este captarea, tratarea şi distribuţia
apei (activitate principală, Cod CAEN 3600), respectiv colectarea şi epurarea apelor uzate (activitate
secundară, Cod CAEN 3700).
În prezent, Operatorul Regional furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, în
baza licenţei clasa 2 acordată societăţii de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice, conform Ordinului nr. 197 din 05.06.2014, aceasta reprezentând o
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recunoaştere oficială a capacităţii societăţii noastre de a furniza / presta servicii de calitate în aria
noastră administrativ – teritorială, în condiţii de eficienţă economică, cu menţinerea indicatorilor de
performanţă impuşi. Astfel:
 în mediul urban: Municipiul Mediaş, Oraşele Agnita şi Dumbrăveni - servicii de alimentare
cu apă potabilă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate;
 în mediul rural: Comunele Arpaşu de Jos, Cîrţişoara, Şeica Mare - servicii de alimentare cu
apă potabilă; Comunele Alma, Bîrghiş, Marpod, Nocrich, Chirpăr - servicii de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate.
În perspectivă, în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă şi
de Canalizare, încheiat la data 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 ani, între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Delegantă, şi S.C. Apa Târnavei Mari
S.A., în calitate de Operator Regional, va prelua activitatea serviciilor de apă – canalizare din oraşul
Copşa Mică şi celelalte comune membre ale ADI.
SINTEZĂ A STRATEGIEI
OPERATORULUI REGIONAL S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care
implică investiţii importante în serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în vederea conformării
la reglementarile şi directivele de mediu ale UE.
Staregia şi politicile guvernamentale în domeniul „protecţiei mediului” - categoria „ape şi păduri”
urmăresc gestionarea durabilă și eficientă a resurselor naturale, în scopul creșterii beneficiilor
economice ale populației, fără periclitarea dreptului constituțional la un mediu sănătos, asigurarea
unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor
naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi asigurarea unui management durabil al
pădurilor şi al faunei cinegetice. Principalele direcţii de acţiune asumate la nivel naţional vizează:
 gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecţia împotriva inundaţiilor, protecția surselor
de apă, îmbunătățirea calității apei până la atingerea stării bune a apelor;
 îmbunătățirea infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă, pe bazine hidrografice, în
scopul asigurării, în condiţii de siguranță, a cerinţelor de apă pentru populaţie, irigaţii, industrie,
zootehnie.
Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este responsabil de
administrarea şi operarea serviciilor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate ale
colectivităţii din partea de nord și est a judeţului Sibiu. Această responsabilitate se traduce prin efortul
constant, profesionist, de a reabilita / moderniza / extinde infrastructura de apă și apă uzată pe care
o operează, respectiv pe care urmează să o preia treptat în operare, în contextul implementării
strategiei de extindere a pieţei la nivelul Ariei de Delegare, prin preluarea progresivă în operare a
localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”.
Având la bază experienţa acumulată şi de lecţiile învăţate ca urmare a implementării unui Proiect
European major, respectiv „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile
Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene,
Operatorul Regional vizează accesarea de noi fonduri europene în Etapa de programare 2016 –
2020, pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată în Aria de competență teritorială a
Asociației..
Investițiile prioritare propuse în viitorul proiect P.O.I.M. (Program Operaţional pentru Infrastructura
Mare, 2014 - 2020) derivă din deficienţele sistemului actual, fiind în strânsă corelare cu prevederile
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Master Planului revizuit și a altor documente elaborate de către autoritățile naționale și județene
ulterior revizuirii MP și urmăresc:
 La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:
 Asigurarea unei calităţi a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei Europene
(Directiva 98/83/EC);
 Alimentarea sigură şi durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din
regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;
 Asigurarea calităţii şi a gradului de acces la serviciile de apă, conform principiului eficienţei
costului şi al calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare gradul de suportabilitate al
populaţiei din zona deservită de Operatorul Regional, prin creşterea ratei de conectare la servicii
centralizate de alimentare cu apă pentru localităţile cu peste 50 de locuitori, condiționat de
respectarea investiției specifice maxime de 1000 euro / loc.;
 Siguranţa îmbunătăţită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;
 Reducerea pierderilor fizice de apă.
 La nivelul sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate:
 Deversarea în cursurile de apă a unei ape epurate în conformitate cu standardele UE (Directiva
91/ 271/EC);
 Colectarea și epurarea sigură și durabilă a apei uzate menajere din aglomerările din regiunea
proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;
 Asigurarea gradului de acces la serviciile de canalizare, conform principiului rentabilității
economice, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populaţiei din zona deservită de
Operatorul Regional, prin creşterea ratei de conectare la servicii centralizate de colectare și epurare a
apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e., condiționat de respectarea investiției
specifice maxime de 2.000 Euro / l.e..;
 Îmbunatățirea funcționării sistemelor de canalizare din aglomerările aflate în aria proiectului,
prin reducerea infiltrațiilor în sistemele de canalizare, precum și a exfiltrațiilor de apă uzată în sol, cu
impact pozitiv direct asupra sănătății populației și a protejării mediului înconjurător.
Master Planul Actualizat Pentru Sectorul de Apă Potabilă şi Apă Uzată Bazinul Hidrografic Mureş
- Olt (Regiunea nord şi est a Judeţului Sibiu) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Sibiu nr. 70 / 31.03.2016.
Obiectivul general al Master Planului este identificarea şi prioritizarea nevoilor şi a investiţiilor, în
vederea obţinerii, la cele mai mici costuri, a unei conformări depline cu directivele relevante ale
Uniunii Europene şi cu angajamentele României, la nivel judeţean / regional, atât pentru serviciile de
apă, cât şi pentru cele de apă uzată, avându-se în vedere dezvoltarea localităţilor, cât şi suportabilitatea
investiţiei.
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ
Conform Actului Constitutiv, obiectul de activitate al Societăţii este captarea, tratarea şi distribuţia
apei (activitate principală, Cod CAEN 3600), respectiv colectarea şi epurarea apelor uzate (activitate
secundară, Cod CAEN 3700).
Cadrul legal care defineşte activitatea Operatorului Regional, ca fiind activitate din sfera serviciilor
de utilități publice este definit de Legea nr. 51 / 2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice
şi Legea nr. 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
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În temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare, Operatorul Regional are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu
apă şi de canalizare în Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante și de a încasa integral
veniturile obținute din furnizarea acestora.
Serviciile Delegate în exclusivitate cuprind:
 Producţia, transportul şi alimentarea cu apă potabilă;
 Colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate în Aria Delegării;
 Lucrări de extindere şi reabilitare în Perimetrul de Distribuţie a Apei Potabile şi în Perimetrul
de Colectare a Apelor Uzate.
VIZIUNEA, MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE
OPERATORULUI REGIONAL

Viziunea
Suntem un operator regional de apă şi apă uzată pentru zona de nord-est a judeţului Sibiu şi avem ca
obiectiv obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare, care să ne recomande ca o companie
competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi serviciilor de canalizare din România.

Declaraţia de misiune
 Dorim să furnizăm servicii de apă şi apă uzată de bună calitate, la preţuri accesibile, care să
anticipeze nevoile şi aşteptările clienţilor din zona noastră de acoperire;
 Ne angajăm să promovăm respectul şi transparenţa, prin tratamentul egal al tuturor clienţilor
noştri şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toti factorii interesaţi;
 Ţintim un nivel ridicat de profesionalism, prin continua instruire a angajaţilor noştri, pe care
îi tratăm cu respect şi fără discriminare;
 Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea,
stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
 Vom promova responsabilitatea instituţională, protecţia şi conservarea mediului înconjurător.

Obiective
Pentru realizarea misiunii, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. îşi propune următoarele obiective strategice,
având în vedere principalele direcţii de acţiune:
1. Eficienţa economică, prin:
 Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică, astfel încât atingerea
performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor 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
calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei.
2. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor, prin:

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al
mediului din judeţul Sibiu, 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;
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Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii, prin dezvoltarea şi introducerea de
tehnologii noi.

3. Orientarea către client, prin:
 Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea
unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea
permanentă a serviciilor de apă potabilă şi de canalizare la nivelul standardelor europene;
 Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă;
 Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor
substanţe in mediul natural.
4. Competenţa profesională, prin:

Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a
personalului societăţii;

Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism;

Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta
capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne, prin oferirea de oportunităţi materiale şi de
training.
5. Grija pentru mediu, prin:
 Gestionarea raţională a resurselor naturale;
 Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
 Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.
6. Grija pentru sănătatea populaţiei, prin:

Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice, prin modernizarea sistemelor de
monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.
Acum, la 10 ani de la intrarea sa pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din
România, Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. şi-a dovedit
maturitatea, în principal prin implementarea cu succes a unui Proiect European major.
Pentru etapa 2016 - 2020, aşteptările Autorităţii Publice Tutelare din partea organelor de administrare
şi de management ale Operatorului Regional vizează implementarea unui plan de acţiune pentru
atingerea performanţei operaţionale şi financiare, care să îl recomande ca o societate competitivă
pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din România, prin promovarea unei imagini
favorabile şi îmbunătăţirea constantă a indicatorilor de performanţă.
Având în vedere viziunea, declaraţia de misiune şi obiectivele strategice, respectiv direcţiile
principale de acţiune asumate de către Operatorul Regional încă de la înfiinţarea sa, vor fi transpuse
în obiective generale de administrare, pentru care se vor stabili indicatori de performanţă / de
monitorizare specifici (care vor constitui Componenta de Administrare a Planului de Administrare
2016 - 2020), respectiv obiective de management, cu indicatori de performanţă / de monitorizare
specifici şi rezultate aşteptate (care vor constitui Componenta de Management a Planului de
Administrare 2016 - 2020).
Pe scurt, principalele obiective generale propuse spre realizare sunt următoarele:
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 Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi a legislaţiei româneşti în domeniul alimentării
cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate, respectiv a angajamentelor asumate în Capitolul 22 Mediu
din Tratatul de Aderare, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a locuitorilor din aria de operare;
 Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din Aria
Delegării A S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în Etapa 2016 - 2020, în cadrul POIM (Programului
Operaţional pentru Infrastructură Mare);
 Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare actuală,
respectiv creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi de canalizare
până la 100%, prin implementarea unei strategii de creştere intensivă a pieţei;
 Continuarea procesului de regionalizare, prin realizarea de investiţii vizând reabilitarea /
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată la nivelul ariei de delegare, respectiv a localităţilor rurale
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intrecomunitare „Apa Târnavei Mari”, prin implementarea unei
strategii de creştere extensivă a pieţei;
 Îmbunătăţirea permanentă a indicatorilor de performanţă specifici şi, implicit, creşterea
calităţii şi a performanţei serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare oferite clienţilor, conform
rezultatelor din sistemul de benchmarking național.
Operatorul Regional este conştient că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a
serviciilor trebuie să fie calitatea şi permanenta preocupare în ceea ce priveşte prevenirea poluării
mediului și securitatea sanitară a populației, în contextul asigurării de servicii complexe de
captare, tratare şi distribuţie a apei potabile, precum şi servicii de colectare, transport şi epurare a apei
uzate menajere, pluviale şi industriale, rezultatul scontat fiind îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor
clienţilor - utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate
furnizate / prestate de către OR.
POLITICA DE INVESTIŢII
Politica de investiţii vizează două categorii de obiective:
 Obiective de investiţii majore propuse spre realizare la nivelul infrastructurii de apă şi de
canalizare din localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”,
cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, în Etapa 2016 - 2020;
 Lucrări de extindere și reabilitare realizate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la nivelul
infrastructurii de apă și apă uzată în aria delegării cu finanţare de la bugetul local, în baza
programelor anuale de investiţii.
În contextul dat, se vizează implementarea unei strategii de creştere intensivă a pieţei, care să
conducă la sporirea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă şi de canalizare la standarde
europene în aria de operare existentă, precum și implementarea unei strategii de creştere extensivă
a pieţei, prin preluarea progresivă în operare a localităţilor membre ADI „Apa Târnavei Mari”,
raportat la momentul punerii în funcţiune a sistemelor de apă şi apă uzată, realizate de către
autorităţile publice locale, prin implementarea proiectelor de investiţii finanţate din bugetele locale /
de stat / fonduri europene. Rezultatul scontat constă în creşterea veniturilor obţinute din vânzările la
produsele şi serviciile delegate, respectiv consolidarea poziţiei Operatorului Regional pe piaţa
serviciilor de profil din România.
Operatorul Regional este responsabil de realizarea extinderilor / modernizării reţelelor de apă şi de
canalizare, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale deservite, conform termenelor din Programele
anuale de investiţii, finanţate din Fonduri puse la dispoziţie de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau
fonduri de la bugetele locale.
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POLITICA DE DIVIDENDE ŞI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET
Profitul realizat de către Societate, la încheierea exerciţiului financiar, este repartizat conform
reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii şi anume în temeiul Legii 31 / 1990
privind societăţile comerciale, modificată, cu completările ulterioare, şi Ordonanța nr. 64 / 2001
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.
Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198 / 2005, conform
Hotărârii Adunării Generale.
Conform Actului Constitutiv, art. 21, Societatea nu va distribui dividende pe durata executării
Contractului de Delegare.
Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita
acestei participări.
CHELTUIELILE DE CAPITAL ŞI REDUCERILE DE CAPITAL
Aşteptările Autorităţii Publice Tutelare vizează:
 Achitarea de către Operatorul Regional, la termen, a tuturor obligaţiilor fiscale şi îndeplinirea
tuturor îndatoririlor în calitate de Angajator, printre care consemnăm următoarele:
 Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat la termenul legal de scadenţă a acestora, respectiv
impozitul pe veniturile din salarii şi taxa pe valoarea adăugată;
 Plata tuturor datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat la termenul legal de scadenţă
a acestora, respectiv contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator / reţinută
de la asiguraţi; contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator / reţinută de la asiguraţi;
contribuţia pentru asigurări şomaj datorată de angajator / reţinută de la asiguraţi, concedii şi
indemnizaţii, asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, fond de garantare a creanţelor
salariale datorat de angajator, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
datorată de angajator.
 Plata tuturor datoriilor către bugetul local la termenul legal de scadenţă a acestora respectiv
impozitele pe clădiri, pe terenuri şi taxele pentru mijloacele de transport.
 Rambursarea ratelor şi dobânzilor aferente Contractului de împrumut la termenele prevăzute.
 Îmbunătățirea procedurii de recuperare a creanțelor restante;
 Implementarea unei strategii privind creșterea eficienței economice și a sustenabilității
financiare a Societății, prin optimizarea costurilor și maximizarea veniturilor, în scopul asigurării
continuității activității și furnizării serviciilor;
CONDIŢII PRIVIND CALITATEA ŞI SIGURANŢA SERVICIILOR
În prezent, Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. deţine certificări
RINA SIMTEX pentru sistemele de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă: SR EN ISO 9001: 2008; SR EN
ISO 14001: 2005; SR OHSAS 18001: 2008.
Operatorul Regional va intreprinde toate demersurile necesare în scopul menţinţinerii certificării
Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu, SSO (Sănătate şi Securitate Ocupaţională),
cu respectarea şi revizuirea continuă a „Manualului Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii
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Ocupaţionale”, elaborat conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001 şi SR OHSAS
18001:2008, pe principiul unei abordări bazate pe proces.
Eforturile Operatului Regional se vor concentra în direcţia actualizării permanente a procedurilor de
sistem / de lucru, elaborării de proceduri noi, în măsura în care sunt impuse de legislaţia aplicabilă,
evaluarea periodică, în baza unor şedinţe de analiză a managementului, respectiv a unui audit intern,
a stadiului de implementare / conformare la prevederile standardelor aplicabile.
Strategia de consolidare a relaţiilor cu clienţii - utilizatori ai serviciilor furnizate / prestate de către
Operatorul Regional - are în vedere, printre altele, creşterea nivelului de încredere al clienţilor în
calitatea serviciilor şi produselor oferite, respectiv asigurarea transparenţei în acţiunile întreprinse.
Operatorul Regional va continua să implementeze şi în etapa următoare planurile de acţiune aferente
strategiilor de management a nămolurilor şi reziduurilor, management a apelor uzate industriale,
protecţia surselor de apă, management a pierderilor din reţelele de apă şi reducerea cantităţii de
apă nefacturată.
Ca urmare a finalizării cu succes a implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor
de apă si apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, judetul Sibiu”, cofinanţat din Fondul
de Coeziune al UE, prin POS Mediu, apa care ajunge la robinetele consumatorilor deserviţi de
sistemele de alimentare modernizate prin investiţiile europene din Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni are
o calitate superioară şi poate fi consumată în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei.
Totodată, apele uzate generate de consumatorii din regiune sunt epurate înainte de deversare pentru
prevenirea poluării mediului înconjurător şi a celor două râuri din aria Proiectului, Târnava Mare şi
Hârtibaciu.
Operatorul Regional va continua în Etapa 2016 - 2020, a demersul investiţional iniţiat în vederea
reabilitării infrastructurii de apă şi apă uzată la nivelul localităţilor rurale membre ale ADI
„Apa Târnavei Mari” şi aducerea acesteia la cerințele normelor europene, prin îmbunătăţirea
eficacităţii instalaţiilor de tratare și epurare, reducerea progresivă a pierderilor din reţele şi
ameliorarea calităţii apei, rezultatul constând în adecvarea serviciilor la cererea de furnizare de
servicii de alimentare cu apă potabilă / canalizare / epurare a apelor uzate, manifestată la nivelul
colectivităţii.
ETICĂ, INTEGRITATE ŞI GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
Prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 3 / 2016, a fost aprobat un Cod Etic al S.C. Apa
Târnavei Mari S.A., ca anexă la Regulamentul Intern al Societăţii.
Codul Etic descrie o serie de reguli specifice, care fixează cerinţele minime de comportament pentru
orice angajat al companiei, fiind menit să exprime angajamentele şi responsabilităţile de natură etică
cu privire la conducerea afacerilor şi a activităţilor specifice Societăţii.
În exercitarea activităţii şi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, personalul S.C. Apa Târnavei Mari
S.A. va respecta următoarele principii şi valori:
 Angajamentul - dorinţa fiecărui salariat din cadrul Societăţii de a progresa şi de a-şi
îmbunătăţi performanţele, pentru a asigura cetăţenilor şi partenerilor un serviciu public de calitate;
 Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor - principiu conform căruia angajaţii
companiei au obligaţia de a aplica acelaşi regim juridic oricărui cetăţean în situaţii identice sau
similar;
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 Cinste şi corectitudine - principiu conform căruia, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
angajaţii Societăţii trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a
acestora;
 Competenţa profesională – angajaţii Societăţii au obligaţia să îşi îndeplinească atribuţiile de
serviciu la cele mai înalte standarde, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţele dobândite;
 Confidenţialitatea – salariaţii Societăţii sunt obligaţi să respecte clauza de confidenţialitate
în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele despre care iau cunoştinţă în exercitarea
atribuţiilor lor;
 Imparţialitate şi nediscriminare - principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să aibă o
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în
exercitarea atribuţiilor;
 Integritatea morală - principiu conform căruia angajaţilor Societăţii le este interzis să solicite
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
 Libertatea gândirii şi exprimării - este principiul conform căruia angajaţii societăţii pot săşi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 Loialitatea – angajaţii sunt devotaţi societăţii, în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate, atât
în nume personal, cât şi în numele acesteia;
 Obiectivitatea – angajaţii Societăţii sunt imparţiali şi nu permit ca raţionamentul profesional
să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alte influenţe nedorite care să intervină în
raţionamentul profesional;
 Responsabilitatea – angajaţii Societăţii îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru
propriile acţiuni;
 Prioritatea interesului companiei - principiu conform căruia angajaţii companiei au
obligaţia de a considera interesul societăţii mai presus decât interesul personal, în exercitarea
atribuţiilor;
 Punctualitatea – presupune a ajunge la timp, a face lucrurile la timp, a termina la timp;
 Seriozitate şi profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu - principiu conform
căruia angajaţii au obligaţia de a-şi îndeplini sarcinile de serviciu în termenii stabiliţi în proceduri şi
regulamente, în mod conştient şi cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
 Spirit de echipă - angajaţii Societăţii comunică, lucrează şi reuşesc împreună;
 Supremaţia Constituţiei şi a legii - principiu conform căruia angajaţii companiei au
îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 Transparenţa şi caracterul complet al informaţiilor - principiul conform căruia majoritatea
activităţilor desfăşurate de angajaţii Societăţii sunt, în cea mai mare parte a lor, publice şi pot fi supuse
monitorizării cetăţenilor.
Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile etice, salariaţii au nevoie de sprijin şi de o
comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea
dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. Salariaţii sunt liberi să comunice
preocupările lor în materie de etică. Conducerea societăţii trebuie să creeze un mediu adecvat acestui
tip de comunicare şi să supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine, raportat la
standardul de etică şi integritate şi să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul etic.
Respectarea şi aplicarea corespunzătoare a prevederilor Codului Etic, vizează atât angajaţii
societăţii, cât şi angajatorul.
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ORGANELE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE
ALE OPERATORULUI REGIONAL
Conform Actului Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. (actualizat prin Actul Adiţional nr. 7 /
2015), Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. Adunarea
Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară.
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie, format dintr-un număr de cinci
administratori, pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi printr-o
hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la propunerea ADI Apa Tărnavei Mari care
prezintă în acest scop Adunării Generale, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea Generala
va alege membrii Consiliului de Administraţie.
Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu
respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind
de competenţa Adunărilor Generale şi va delega conducerea societăţii unuia sau mai multor Directori,
numind pe unul dintre ei Director General.
Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administraţie, la recomandarea comitetului de
nominalizare şi va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi
similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administraţie.
Responsabilităţile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat.
În exercitarea madatului de Administrare, respectiv de Management, pentru perioada 2016 - 2020,
Consiliul de Administraţie şi Directorul General ai Societăţii se vor asigura că sunt respectate
obligaţiile de transparenţă şi raportare prevăzute de OUG nr. 109 / 2011, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 111 / 2016, respectiv de Actul Constitutiv.
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