
SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

privind selecţia Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A.

întocmită în conformitate cu cerinţele Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi normele 
metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016 aoribate prin HG nr. 722/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările autorităţii publice 
tutelare şi ale acţionariatului AQUATIM S.A. în ceea ce priveşte administrarea societăţii.

A. Strategia guvernamentală şi locală în domeniul în care acţionează AQUATIM S.A, inclusiv 
obiectivele sectoriale şi fiscal - bugetare pe termen mediu şi lung ale statulu.

România este tară membră UE calitate în care trebuie să respecte Directiva Europeană 98/83/CE 
cu privire la calitatea apelor potabile până în anul 2015 şi Directiva 91/271/CE cu privire la epurarea apelor 
uzate până la sfâritul anului 2018. Din acest motiv, în România în perioada 2010-2015 au fost realizate 
investiile necesare pentru respectarea indicatoriilor de calitate impuşi de Uniunea European , ex: turbiditate, 
amoniu, aluminiu, pesticide, nitraţi şi colectarea apelor uzate, epurare şi deversare. De asemenea, începând 
cu anul 2015, colectarea apelor uzate şi epurarea acestora a devenit o prioritate, fiind planificat a se realiza 
investiţii pentru un num r de 263 de orae cu peste 10.000 locuitori,şi până în anul 2018 în 2.346 de 
orae/comune cu un număr de locuitori între 2.000 şi 10.000. Având aceste obiective ambiţioase, Guvernul 
României a solicitat finanţare in programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritatile 
locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apa, pentru a asigura o implementare 
adecvata a proiectelor de finanţare internaţionale si o realizare eficienta a utilitatilor construite cu fonduri 
europene.

Politici si Strategii Relevante in Sectorul public de alimentare cu apă şi de canalizare
Programul Operaţional sectorial pentru Mediu (POS Mediu)
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabileşte strategia de 

alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a 
fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 12 iulie, alaturi de Programul 
Operaţional Regional si Programele Operaţionale Sectoriale: Transport, Creşterea Competititivitatii 
Economice si Asistenta Tehnica. Din momentul aprobarii de către Comisia Europeana, operaţiunile din 
cadrul programelor sectoriale devin finantabile.

Acest program este in conformitate cu obiectivele naţionale strategice stabilite prin Planul National 
de Dezvoltare 2007-2013 (PND) si Planul National Strategic de Referinţa (PNSR), care tine seama de 
obiectivele, principiile si practicile Uniunii Europene. Este conceput pentru a pune bazele si a  fi un 
catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata. 
POS-ul este bazat in totalitate pe obiectivele si prioritatile Uniunii Europene legate de mediu si politicile de 
infrastructura reflectând obligaţiile internaţionale ale României si interesele naţionale specifice.

POS Mediu a avut un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care aproximativ 4,5 
miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), iar diferenţa reprezintă cofinanţarea naţională 
(cca.l miliard Euro).

Obiectivul general POS Mediu constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a 
standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi urmăreşte 
reducerea diferenţei dintre infrastructura de mediu care există între România şi Uniunea Europeană, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai 
eficiente şi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în considerare a 
principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Unul dintre obiectivele specifice ale POS-lui Mediu este imbunatatirea calitatii si accesului la  apa si 
infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apa si canalizare in conformitate cu practicile 
si politicile UE, in majoritatea ariilor urbane si prin dezvoltarea unei structuri de management regional de 
apa si canalizare.

Axa Prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi ap ă uzată ” din POS Mediu 
stabilete ca obiective urăm toarele elemente:---------------------------------------------------------------------------------------



• furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la tarife acceptabile;
• furnizarea de apă potabil ă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
• îmbun t irea calităţ ii cursurilor de apă ;
• îmbun t irea nivelului gestiunii nă molului pentru staţiile de epurare;
•crearea de structuri de gestiune a apei moderne i eficiente

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)

Acest program a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în 
Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al 
serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în 
corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se 
asupra creşterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de 
eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport 
prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului 
de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel 
naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la 
Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

A6,94 mld. Euro Fond de Coeziune

A2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională

A2,46 mld. Euro Cofmantare

In vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare dintre care 
cea care intereseaza sectorul de activitate al AQUATIM S.A. este Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, 3.2 Creşterea nivelului de colectare 
şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuşi de Uniunea Europeană, precum şi pentru acoperirea 

necesarului de investiţii din sectorul de apă, au fost demarate în principal, două mari programe majore de 
investiţii în sectorul de apă şi canal, implicit în Judeţul Timiş, respectiv:

- POS MEDIU(POS=Programul Operaţional Sectorial), program cu derulare iniţială între 2007-2013;
- POIM(Programul Operaţional Infrastructura Mare),program cu derulare iniţială între 20014 - 2020.
Cele două programe majore,stabilesc ca obiective următoarele elemente:
*furnizarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife acceptabile;
* furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
* îmbunătăţirea caliţăţii cursurilor de apă;
* îmbunătăţirea nivelului gestiunii nămolului pentru staţiile de epurare;
* creearea de structuri de gestiune a apei modeme şi eficiente.

B. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor, după caz, cu privire la 
misiunea şi obiectivele AQUATIM S.A, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din 
domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

AQUATIM S.A. este operator regional cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş (ADIACT), cu obiect de activitate 
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale 
acestora.

AQUATIM S.A. asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de alimentare cu apă şi 
canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, 
funcţionarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare aferente acestora, cât şi 

—implementarea programelor-de-investiţii-publice de-interes zonal-sau regional realizate-în-eomun-în-cadrul



Asociaţiei, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente acestor servicii/activităţi.

AQUATIM S.A. s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi este operator licenţiat -  Clasa I.

AQUATIM S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare pe Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante(ADIACT) potrivit Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010.

Serviciile în exclusivitate cuprind:
- Producţia, transportul şi alimentarea cu apă potabilă sau industrială.
- Colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate în Aria delegării
- Lucrările de întreţinere, înlocuire, modernizare, reabilitare şi extindere inclusiv proiectarea lor se 

pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terţi. în cazul execuţiei acestori lucrări de către 
terţi în vederea selectării antreprenorului se aplică procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare privind 
achiziţiile publice.

- Lucrările de execuţie şi proiectare de noi branşamente sau racorduri de canalizare se execută de 
Operator sau de firme specializate care au fost agreate de Operator, în conformitate cu regulamentul elaborat 
de societate şi aprobat de Consiliul de Administraţie.

Misiunea şi obiectivele Autorităţii Publice Tutelare:

Misiunea declarată a autorităţii publice tutelare în aria de deservire în care Aquatim SA are dreptul 
exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, poate fi atinsă prin:

a) identificarea şi propunerea oricărei acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Timiş;

b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru 
operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial 
rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;

c) creşterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în judeţul Timiş;

d) implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";
e)orientarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizatori;
f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare 

cu apă şi de canalizare;
g) asigurarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
h) îmbunătăţirea calităţii mediului, prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea 

corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale directivelor Uniunii 
Europene;

i) reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă şi de 
canalizare;

î) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea 
branşamentelor şi a consumurilor individuale;

j) promovarea programelor de investiţii, în scopul dezvoltării şi modernizării sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare;

k) adoptarea soluţiilor tehnice şi tehnologice, cu costuri minime şi în concordanţă cu prognozele de 
dezvoltare edilitar-urbanistică şi demografică a comunităţii;

1) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu concurenţial, 
stimularea participării capitalului privat şi promovarea formelor de gestiune delegată;

m) promovarea metodelor modeme de management;
n) promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi a formării profesionale continue a 

personalului ce lucrează în cadrul AQUATIM S.A.
o) buna gestiune a resurselor umane;

Scopuri şi obiective ale AQUATIM S.A.

Scopul declarat al AQUATIM S.A.



în ceea ce priveşte gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ce i-a fost delegat, 
scopul declarat al Societăţii, are la bază utilizarea atât pe pe termen mediu cât şi pe termen lung a resurselor 
de apă, ceea ce impune:

-  Realizarea unui serviciu şi a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susţină 
dezvoltarea economico-socială a localităţilor, să atragă investiţii private şi să stimuleze 
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale.

-  Dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul întregii arii de 
delegare, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale.

-  îmbunătăţirea calităţii mediului, prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi epurarea 
corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale 
directivelor Uniunii Europene.

-  Orientare serviciului către utilizatori
-  Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii aflaţi în perimetrul de 

distribuţie a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu  apă şi 
canalizare,

-  Asigurarea calităţii serviciului la nivelul corespunzător normelor uniunii Europene,
-  Reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă şi 

canalizare,
-  Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea 

branşamentelor.
-  Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie 

contracte de furnizare
-  Promovarea programelor de investiţii, în scopul dezvoltării şi modernizării sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare,
-  Adoptarea soluţiilor tehnice şi tehnologice, cu costuri minime şi în concordanţă cu prognozele de 

dezvoltare edilitar-urbanistică şi demografică a comunităţilor.
-  Promovarea metodelor modeme de management,
-  Promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi a formării profesionale continue a 

personalului care lucrează în domeniu,
-  Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea preţurilor şi tarifelor,
-  Asigurarea continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 

condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice.

Obiective strategice ale AQUATIM S.A.:
1. Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform standardelor de 
înaltă calitate, dezvoltare infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, 
securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor.

2. Prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de reguralitate, eficienţă, 
economicitate şi eficacitate, cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, 
abuzului sau fraudei.

3. Asigurarea fiabilităţii informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul Aquatim S.A. sau difuzate către 
terţi printr-un sistem contabil adecvat şi protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului şi 
distorsionarea rezultatelor).

4. Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme interne şi externe de colectare, stocare, preluare, actualizare şi 
difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de 
informare publice adecvate prin rapoarte periodice.

5. Asigurarea desfăşurării activităţilor societăţii în conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de 
regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne.

6. Crearea unei organizaţii mai flexibile şi eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările şi 
provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului ( staţii de 
tratare, foraje, reţele, staţii de epurare).



în conformitate cu obiectivele strategice generale ale societăţii , un rol important îl ocupă 
obiectivele la nivelul activităţilor economico-fmanciare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, 
după cum urmează:

Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidităţi curente şi a unei viteze de rotaţie a debitelor- 
clienţi, la nivelul anilor 2014-2015 , care să asigure îmbunătăţirea valorilor din 2013
• Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuţi în contractul cu BERD.

Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală.
Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfăşurări a activităţilor 

productive şi a celor investiţionale.
Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar şi a Politicii tarifare, la 

nivelul perioadei 2014-2015.
Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producţiei facturate.
Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluţionarea reclamaţiilor/petiţiilor 

formulate de clienţi, cu privire la facturi,
Creşterea vânzărilor prin realizarea controlată a extinderilor reţelelor publice de apă -  canal.

• Implementarea Programul de Reducere a Pierderilor.
Creşterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu 

reducerea în continuare a ponderii facturilor încasate direct la casierie.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanţă, se monitorizează permanenţa activităţii pe parcursul duratei 
mandatului de administrator, cel puţin prin următoarele criterii de apreciere a eficienţei şi eficacităţii, 
împreună cu nivelurile lor ţintă:

Nr
Crt Criteriu UM

Formula de calcul Prevede
ri
2014

Coeficient de 
pondere

1. Gradul de acoperire a 
cheltuielilor din venituri 
proprii

%
Venituri totale/cheltuieli totale

100 25 %

2. Lichiditatea curentă
%

Active circulante -  
stocuri)/datorii < lan 100 25%

oJ. Productivitatea muncii Lei/pers/an
Cifra de afaceri /  nr.personal / 
nr.luni de raportare 100 25%

4. Achitarea în termen a 
obligaţiilor legale %

Nr.obligaţii achitate în termen / 
Nr.total de obligaţii 100 25%

îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătăţirea continuă a stabilităţii economico - financiare 
a societăţii, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituţie finanţatoare din ţară 
sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile 
pentru susţinerea proceselor investiţionale.

Misiunea autorităţii tutelare în ceea ce priveşte activitatea AQUATIM S.A., scopul şi obiectivele strategice şi 
de performanţă ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanţă obligatorii pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a 
societăţii._______________________________________________________________________________________



Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al 
AQUATIM S.A.şi cu prevederile legale specifice/locale ( regulamentul serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanţare, etc)

C. încadrarea întreprinderii. Cadru Instituţional. 

Scurt Istoric si prezentare al întreprinderii.
Aquatim S.A. este succesorul comercial (în 2007) al fostei Regii Autonome Aquatim Timişoara 

înfiinţată în 1991 ca agenţie guvernamentală românească subordonată direct Consiliului Local Timişoara.
Celelalte oraşe şi comune care sunt incluse acum în aria de operare a Aquatim SA au fost 

administrate anterior de un număr de alţi operatori ce colaborau cu consiliile locale din acele oraşe şi 
comune. Standardele de operare şi practicile operatorilor mai mici nu au fost tot timpul la acelaşi nivel cu 
cele pe care le-a atins Aquatim.

Aquatim S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a 
cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, şi îşi 
desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. la data majorării este de 851.931 acţiuni nominative 
dematerializate, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social majorat este deţinut astfel:

a. Municipiul Timişoara 99,1226 %
b. Judeţul Timiş 0,1174 %
c. Oraşul Deta 0,0556 %
d. Oraşul Jimbolia 0,2348 %
e. Oraşul Buziaş 0,1174 %
f. Oraşul Sânnicolau Mare 0,1174 %
g. Comuna Ghiroda 0,2348 %

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. Societatea este 
administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de nouă administratori. Mandatul 
Administratorilor este de 4 (patru) ani. 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. Consiliul de Administraţie 
va delega conducerea societăţii Directorului General.

Structura organizatorică a Aquatim S.A. la nivel de management este prezentata în fig. 1.

Fig. nr. 1 Structura organizatorică a S.C. AQUATIM la nivel de management



Echipa de conducere executivă a societăţii este formată din:

- 1 Director General;
- 1 Director Tehnic;
- 1 Director de Producţie - Dezvoltare;
-1  Director Comercial;
- 1 Director Economic.

Directorul General este numit de Consiliul de Administraţie şi este răspunzător de 
administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de 
către Consiliul de Administraţie periodic. Responsabilităţile Directorului General sunt stabilite prin 
Contractul de Mandat încheiat cu preşedintele Consiliului de Administraţie în conformitate cu  OUG 
nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Cadrul instituţional în care funcţionează AQUATIM S.A.
AQUATIM S.A. - operator regional.
Serviciul de apă şi de canalizare din Judeţul Timiş este asigurat de către operatorul regional - 

AQUATIM S.A., având capital integral de stat, deţinut 100% de către unităţile administrativ teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiş.

Operatorul regional este organizat conform principiilor „in-house” reglementate de Legea nr. 
51/2016 (autorităţile publice locale exercită asupra societăţii un control direct şi o in influenţă dominantă 
asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra 
departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010 
şi are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiş (ADIACT):
Asociaţia s-a constituit la data de 24.06.2008 în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
(serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun 
a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a 
Serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife 
care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi 
respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a 
fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 

Obiectivele declarate de asociaţi prin actul de înfiinţare sunt următoarele:
a) să încheie contractul de delegare cu operatorul regional în numele şi pe seama asociaţilor, care vor 

avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul;
c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei 

publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona 
politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului;
f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre

aceasta;
g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu 

Serviciul:
1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru 

operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial 
rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;

2. aplicarea principiului solidarităţii;



3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";
4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială 

eficientă a acestuia;
6. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de 

Serviciu;
7. buna gestiune a resurselor umane;
h) să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare 

implementării strategiei de dezvoltare.
Potrivit art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, ADIACT exercită pentru operatorul regional 

AQUATIM S.A., atribuţiile de autoritate publică tutelară în numele şi pe seama unităţilor administrativ- 
teritoriale membre.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)
Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică 

investiţii importante în sectorul de apă şi canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări 
urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un 
număr de l.e. cuprins între 2.000 şi 10.000.

Un element esenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de investiţii îl reprezintă 
implementarea unui model instituţional care să permită unor Operatori mai mari, puternici şi cu experienţă să 
furnizeze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în mai multe unităţi administrativ teritoriale, în baza 
unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii

Legea nr. 241/22 iunie 2006 a serviciului de apă şi canalizare, intrată în vigoare la data de 21 martie 
2007 modificată şi completată, permite Autorităţilor Administrative Publice Locale sau, după caz, 
Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitare de Apă şi de Canalizare, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ teritoriale membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competenţele şi 
responsabilităţile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public, respectiv administrarea şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare aferente acestuia, în baza unui Contract de Delegare 
a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. 2A1 din Legea nr. 51/2006 atribuirea contractului de delegare a 
gestiuni se face prin atribuire directă conform atunci când atât operatorul cât şi autorităţile administrativ- 
teritoriale îndeplinind condiţiile cumulative impuse.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.932/19.01.2010 este semnat între ADIACT - în calitate de autoritate şi AQUATIM S.A. - în calitate de 
Operator.

Prin contractul de delegare Asociaţia, în numele şi pe seama asociaţilor, a conferit operatorului 
dreptul exclusiv de a furniza Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ca serviciu comunitar de utilităţi 
publice pe raza lor de competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care 
constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului. Operatorul prin semnarea 
contractului a devenit responsabil de implementarea programelor de investiţii, de întreţinerea, modernizarea, 
reabilitarea şi extinderea sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi de gestiunea Serviciul pe riscul şi 
răspunderea sa, conform dispoziţiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilităţi de către 
operator se face prin indicatori de performanţă care pot monitoriza implementarea sistemului.

D. Angajamentul autorităţii publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare sau 
rambursare a obligaţiei.

întrucât autoritatea publică tutelară aşteaptă de la AQUATIM S.A. îndeplinirea de obligaţii de 
serviciu public şi/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010, autoritatea delegantă în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ teritoriale membre ale ADIACT, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor 
provenite din redevenţa aferentă bunurilor concesionate la AQUATIM S.A şi impozitul pe profit plătit de 
societate.

Potrivit art. 38 din Contractul de Delegare, Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea 
domeniului public.

Principiul separaţiei între activităţi pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Pe perioada derulării-Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă şi—



de canalizare Operatorul are obliaţia de a ţine un sistem de contabilitate general conform normelor legale şi 
reglementare aplicabile în România privind ţinerea evidenţelor contabile specifice scopului prezentului 
Contract de delegare.

Operatorul are obligaţia să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate şi în cadrul 
activităţilor separat pentru fiecare localitate astfel încât activităţile din diferite localităţi să fie uşor de 
evaluat, monitorizat şi controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a fondului de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare pe 
unităţile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate

E. Politica de dividende şi vărsăminte din profitul n e t.

Conform cu prevederile OUG 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, AQUATIM S.A. nu mai 
acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului pe profit şi repartizările legale va fi virat la fondul 
de rezervă IID.

F. Politica de investiţii aplicabilă AQUATIM S.A.

Finanţarea şi realizarea lucrărilor de întreţinere şi investiţii aferente sistemelor publice de alimentare 
cu apă şi canalizare se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea 
şi aprobarea investiţiilor publice.

Finanţarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID.
Lucrările de extindere şi modernizare cad în sarcina de finanţare a autorităţilor publice locale. Ele se 

finanţează de la bugetele locale, alocaţii de la bugetul naţional, surse atrase din contribuţia nerambursabilă 
sau credite contractate de autorităţile locale.

Proiectul "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Timiş” - Axa 
prioritară 1 -  POS MEDIU se finanţează prin grija autorităţilor locale şi operator.

în prima fază a proiectului 2007 - 2013, a cărui finanţare a fost asigurată prin Contractul de 
Finanţare nr. nr. 120.834 / 24.02.2011, semnat între Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate 
de Management pentru POS MEDIU şi operatorul regional, AQUATIM S.A. au fost derulate un număr de 
29 contracte de lucrări şi două contracte de servicii.

Cele 29 contracte de lucrări şi 2 contracte de servicii sunt:

CLI, Realizare staţie de epurare nouă în Sânnicolau Mare 
CL2, Realizare staţie de epurare nouă în Jimbolia 
CL3, Lotl, Realizare staţie de epurare nouă în Buziaş 
CL3, Lot2, Realizare staţie de epurare nouă în Recaş 
CL3, Lot3, Realizare staţie de epurare nouă în Făget
CL4, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia, contract 
reziliat
CL4, Lotl, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia 
CL4, Lot2, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia 
CL4, Lot3, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia 
CL4, Lot4, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia 
CL5, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Sânnicolau Mare 
CL6, Realizarea unei trepte de deshidratare avansată a nămolului la staţia de epurare Timişoara 
CL7, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara Sud 
CL8, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara 
Nord
CL9, Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţile Sânmihaiu Român şi Utvin 
CL10, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în localitatea Săcălaz 
CL11, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Deta, contract 
reziliat
CLI 1, Lotl, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Deta
CLI 1, Lot2, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Deta
CL12, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare in oraşul Recaş
C L I3,-Realizare staţie de epurare nouăîn-Deta, contract reziliat_________________________________________



C L I3, L otl, Realizare staţie de epurare nouă în Deta 
CL13, Lot2, Realizare staţie de epurare nouă în Ciacova
C LI4, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşele Gătaia şi Ciacova
C L I5, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Făget
C L I6, Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Buziaş
C L I7, Lotl, Realizare staţie de tratare în Sânnicolau Mare
C LI7, Lot2, Realizare staţie de tratare în Gătaia
C LI7, Lot3, Realizare staţie de tratare în Recaş
CS1, Asistenta tehnica pentru managementul proiectului
CS2, Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor

Valoarea iniţială a primei faze a proiectului, fară TVA, ce urma a se derula în perioada de 
implementare 2007 -  2013, a fost stabilită, conform Contractul de Finanţare nr. . nr. 120.834 / 24.02.2011, la 
valoarea de 509.635.639 lei, din care valoare eligibilă 443.158.454 lei (finanţare nerambursabilă şi 
contribuţie financiară a membrilor ADI de la bugetele locale) şi valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, 
conform PS Mediu a fost de 66.477.185 lei.

Din cauza întârzierilor întâmpinate în implementare, programul proiectului a fost replanificat în 2 
perioade de programare, 2007 -2013 şi 2014 -  2020.

- Faza 1 care a durat din 2011 şi până la mijlocul anului 2016 şi care are un cost eligibil alocat de 
295.638.817,44 lei, din care contribuţia UE se ridică la valoarea de 217.535.627,91 lei.

- Faza II care include perioada de la sfârşitul anului 2016, până la finalizarea preconizată a 
cheltuielilor de investiţii din cadrul proiectului şi care are un cost eligibil alocat de 63.047.409 lei din care 
contribuţia UE se ridică la 46.602.123 lei.

Această replanificare a programului proiectului a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia 
din 14.12.2016 de modificare a Deciziei C(2011)104 privind proiectul major "Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Timiş”.

în cea ce priveşte cea de a doua fază a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în aria de operare a AQUATIM S.A., în perioada 2014 -  2020, până la acest moment a fost semnat 
Contractul de finanţare nr. 53/09.05.2017 pentru Proiectul Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului Asistenţă Tehnică, este de 11.398.338,80 lei (fară TVA), din care 
valoarea eligibilă este de 9.498.615,67 lei (fară TVA) ( finanţare nerambursabilă şi contribuţia financiară de 
la bugetul de stat şi bugetele locale, compusă din:

- finanţare nerambursabilă din FC în valoare de 8.073,823,32 lei;
- finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 1.329.806,20 lei;
- finanţare din contribuţia beneficiarului de 94.986,15 lei.

G. Dezideratele autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, cu privire la comunicarea 
cu organele de administrare şi conducere ale AQUATIM S.A.

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, ale 
Statutului Asociaţiei şi a Actului Constitutiv al societăţii precum şi a legislaţiei aplicabile în domeniu.

H. Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor

Pentru asigurarea calităţii serviciilor prestate de AQUATIM S.A. în baza Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010 şi a apei livrate 
utilizatorilor potrivit angajamentelor contractuale, societatea va respecta prevederile legale în vigoare 
aplicabile în domeniul de activitate şi va urmări în permanenţă îmbunătăţirea Sistemului de Management 
Integrat implementat deja în societate.

De asemenea societatea urmăreşte realizarea obiectivelor de performanţă şi strategice în ceea ce 
priveşte îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor şi aşteptărilor 
utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizatori şi asigurarea calităţii 
serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;



I. Etică, integritate şi guvernanţă corporativă.

în cadrul societăţii există un Regulament de Organizare şi Funcţionare avizat favorabil de Asociaţie. 
Acest Regulament de Organizare şi Funcţionare completat de Regulamentul de Ordine Interioară al 

societăţii exprimă angajamentele şi responsabilităţile de natură etică a conducerii societăţii şi a personalului 
angajat cu privire la managementul afacerilor şi desfăşurarea activităţilor curente.

AQUATIM S.A. doreşte să menţină şi să dezvolte o relaţie bazată pe încredere şi reciprocitate cu 
toate părţile interesate, respectiv cu toţi parteneii de contract, cu instituţiile publice locale şi centrale precum 
şi cu autorităţile cărora se subordonează.

Consiliul de Administraţie
în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, precum şi potrivit dispoziţiilor art. 16, alin. 2 din Actul Constitutiv al AQUATIM S.A., Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii alege membrii Consiliul de Administraţie al societăţii exclusiv 
din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară (Asociaţia).

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 9 administratori. 
Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (Administratorii) este temporară şi revocabilă. Persoanele 
numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, 
administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii au fost 
desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi numai printr-o hotărâre a Adunării 
generale Ordinare a Acţionarilor, la propunerea Asociaţiei care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu 
cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcţie, o lista cu persoanele din 
rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administraţie.

Mandatul Adminstratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administraţie al societăţii are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea 
Societăţii, având în principal, atribuţiile următoare:

Aprobă nivelul salariilor;
A Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii şi Organigrama acesteia;
A Aprobă propriul Regulament de Funcţionare;

Stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;
x  Elaborează şi aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilităţile şi 

sancţiunile cu privire la personalul societăţii;
A Prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exerciţiului 

financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi 
proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor, pentru a supune 
aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul 
următor. Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociăţiei asupra acestor 
proiecte;
Promovează studii specifice şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor; 
Aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societatii;
Numeşte Directorul General şi Directorii executivi la propunerea Directorului General;
Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară 
pentru desfăşurarea activităţii;

A Exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de 
aceasta,conform legii;

Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită de AGA şi este formată dintr-o 
indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă.

Selecţia Membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. se realizează de către autoritatea 
publică tutelară, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiş , potrivit dispoziţiilor OUG nr. 
109/2011 şi normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

întrucât AQUATIM S.A. a înregistrat în ultimul exerciţiu financiar o cifră de afaceri superioară 
echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, şi are mai mult de 50 de angajaţi devin incidente prevederile 
art. 29, alin. (5), lit. (a) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor 
pentru funcţia de membrii în Consiliul de Administraţie al AQUATIM S.A. de către un expert independent,



persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
Profilul Consiliului de Administraţie, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerinţelor 

contextuale ale AQUATIM S.A., în general şi ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, 
scrisoarea de aşteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a 
Planului de selecţie, de către expertul independent cu consultarea autorităţii publice tutelare potrivit art. 14, 
alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 .

La elaboarea profilului membrilor Consiliului de Administrare vor fi avute în vedere următoarele 
cerinţe minimale, fară a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin 
HG nr. 722/2016, anume:

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes 
mandatul de administrator;

b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de 

integritate şi independenţă;
d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, 

comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea 
consiliului ca întreg.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puţin doi dintre membrii Consiliului de 
Administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, 
contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

Potrivit art. 28, alin 5 din OUG nr. 109/2011 în cadrul Consiliului de Administraţie nu pot fi mai mult 
de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, 
sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai 
bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a 
Asociaţilor potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

I Legislaţie:
în  sectorul de activitate al AQUATIM S.A. sunt incidente următoarele prevederi legale:

4  Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice 
modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016.

4  Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea 
criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a 
clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare 
implementării prevederilor OUG nr. 109/2016 

4  Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

4  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile publice sectoriale 

4  Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor meodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică sectorială 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

4  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.
Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare.

4  Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare 
în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare..

4  Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le 
îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de 
măsurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de 
apa potabilă, cu modificările şi completările ulterioare..
Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractul ui-cadru de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.



4  Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare.
Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu  apă şi 
de canalizare

4  Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

4  Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi 
a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 

4  Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea, 
execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a Iocalitatilor. Indicativ N P  133- 
2013".

4  Ordinul nr.161 /2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid de proiectare, execuţie si 
exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural", indicativ GP 106-04. 
Ordinul nr. 708/344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în 
special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările şi completările ulterioare 

4  Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi 
comerciale.
Legea nr. 227/2015 codul fiscal 

4  Legea 2017/2015 codul de procedură fiscală 
Legea 53/2003 codul muncii 

4  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 

4  Hotărârea de Guvern nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 

4  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul garantării.

4  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al AQUATIM S.A.

întocmit,

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Can 

-Comisia de selecţie 

Mihoc Marcel - preşedinte 

Geană Radu Ştefan - m e m b r u ^ ^ ^ ^ p L ^  

Lazăr Alina -membri

îmiş,


