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1. BAZA LEGALA RAPORT 

 

Raportul Anual al Consiliului de Administratie al RAJA S.A., al Directorului 

General si Directorului General Adjunct pentru anul 2018 a fost elaborat in conformitate 

cu: 

- Art. 30 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice; 

- Art. 56 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice; 

- Contractele de Mandat ale Administratorilor; 

- Contractele de Mandat ale Directorului General respectiv Directorului General 

Adjunct; 

- Planul de Administrare conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 

- Actul Constitutiv al RAJA S.A.. 

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

- HG nr. 855/2008 – aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilități publice. 

- RS – Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de 

autoritatea delegantă. 

- ROF – Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de 

autoritatea delegantă. 
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2. PREZENTARE GENERALA RAJA S.A. 
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Nr. 
Crt. 

Specificație U.M. 
Anul 2019/ 

2010 (%) 2010 2018 2019 
1. Lungime rețea distribuție, din care: Km 2.403 3.224 3220 % 
1.a.  - în mediul rural Km 933,62 1.380 1373 % 
2. Aducțiuni Km 613 723 736 % 
3. Rezervoare Nr 109 186 189 % 
4. Stații pompare apă potabilă Nr 54 91 92 % 
 

 

Nr. 
Crt. 

Specificație U.M. 
Anul 2019/ 

2010 (%) 2010 2018 2019 
1. Lungime rețea canalizare, din care: Km 1.153 1.864 1884 % 
1.a.  - în mediu rural Km 80,07 357 371 % 
2. Stații pompare ape uzate Nr 78 175 175 % 
3. Stații epurare Nr 11 17 17 % 
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Mesajul Consiliului de Administratie 

 „Pentru multi dintre noi, apa curata este atat de multa si disponibila incat, 
rareori, daca nu niciodata, vom face o pauza pentru a ne intreba cum ar fi viata fara 
ea” – Marcus Samuelsson.  

Si totusi: 

 Astazi 844 de milioane de oameni traiesc fara acces la surse sigure de apa, in timp 
ce 2,3 miliarde de oameni traiesc fara a acea acces la instalatii sanitare moderne. 

 In fiecare an un milion de oameni sunt ucisi de apa, sau probleme legate de 
instalatiile sanitare sau igiena. 

 95% din apa folosita zilnic este risipita. 

 Totalul resurselor de apa ale planetei echivaleaza cu 332,5 milioane de metri cubi. 

In anul 2019, Consiliul de Administratie a continuat planul de dezvoltare al 
sistemului de apa si canalizare din cele 8 judete in care isi desfasoara activitatea. A 
finalizat o serie de lucrari importante pentru siguranta in functionare a sistemului, 
precum modernizarea statiei de tratare apa potabila Palas Constanta si predarea catre 
UAT-urile din cele 8 judete a proiectelor realizate prin Programul Operational Sectorial 
de Mediu al carui obiectiv global vizeaza imbunatatirea standardelor de viata ale 
populatiei si a standardelor de mediu si, in acelasi timp, contribuie substantial la 
indeplinirea angajamentelor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana cu privire la 
protectia mediului. 

In vederea imbunatatirii activitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata, 
prin asigurarea serviciilor cu apa si de canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 
anul 2023, RAJA a semnat la 31.08.2018 cu reprezentantii Guvernului, Programul 
Operational Infrastructura Mare (2014-2023), un proiect ambitios, cu o valoare de peste 
590 milioane euro. 

Atat prin activitatea desfasurata in anul 2019, cat si prin cea planificata pentru 
urmatoarii ani, inclusiv printr-o preocupare sporita pentru implementarea planurilor 
anuale de investitii si cresterea ponderii criteriilor de realizare a lucrarilor de mentenanta 
si investitii in evaluarea activitatii conducerii, Consiliul de Administratie urmareste 
asigurarea sigurantei in functionare a sistemului de apa si canalizare si realizarea 
P.O.I.M. (2014-2023). 

Consiliul de Administratie 
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3. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

În anul 2019 nu au avut loc modificari în structura organizatorica a Consiliului de 
Administratie. 

Structura organizatorica a mandatului pentru intervalul anilor 2018-2022 
(incepand cu data de 29.07.2018) este prezentata in diagrama de mai jos: 

 

 
 

 

Adunarea Generala a 
Actionarilor

Consiliul de Administratie

Encioiu 
Ghiulentan

Neagu Cezar 
Paul

Serban 
Daniela Vlad Elena

DIRECTORAT

Stroe Felix Presura 
Aurel

Petcu 
Ramona 

Zena
Stroe Felix Presura 

Aurel
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4. ACTIVITATEA DESFASURATA DE CONSILIUL DE 
ADMINISTRATIE IN ANUL 2019 

 
4.1. Organizarea activității Consiliului de Administrație 
 

 In vederea asigurării conformității deciziilor administrative si a acțiunilor top 
managementului cu cerințele impuse de actele normative în vigoare privind 
societățile, guvernanța corporativă, transparența, comunicarea, Consiliul de 
Administratie a hotarat ca întreaga activitate desfasurata să fie procedurizată și 
aliniată permanent la reglementările legislative incidente activității companiei; 

 Pentru documentarea activităților din perioada mandatului Consiliului de 
Administrație, sunt arhivate cronologic, conform prevederilor legale în vigoare, 
de către Secretarul CA, următoarele documente: 
- Ordinea de zi pentru fiecare dintre ședințele Consiliului de Administrație; 

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație; 
- Deciziile Consiliului de Administrație împreună cu documentele ce au stat la 

baza luării acestor hotărâri (rapoarte, referate, informări, ș.a.); 
- Procesele verbale ale ședințelor comitetelor consultative; 
- Rapoartele Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație; 
- Convocatoarele ședințelor AGOA și AGEA; 
- Alte documente /adrese/ primite de Consiliul de Administrație, spre informare/ 

analiză/dispunere măsuri. 
 In anul 2019 activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat sub semnul 

responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, 
eficienței și competitivității, sub semnul sustenabilității și în consens cu prevederile 
Actului Constitutiv al societății, Contractului de mandat și bunelor practici de 
guvernanța corporativă. 
 
4.2. Informare si comunicare 

Pentru asigurarea unei informări corecte și la timp a tuturor părților interesate de 
activitatea companiei, Consiliul de Administratie a supravegheat și monitorizat, 
coordonat îndeaproape activitatea de comunicare și informare publică, astfel încât 



 

12 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2019 

aceasta să fie în consens cu cerințele de raportare ce revin RAJA S.A., în calitate de 
operator regional de distribuție al apei potabile. 

 
4.3. Documentația Sistemului de control și supraveghere al managementului, 

raportare financiară și autoevaluare a Consiliului de Administrație 

La baza analizei activitatii  societatii au stat: 

 Planul de administrare al RAJA S.A. în perioada 2018-2022;  
 Raport privind activitatea administratorilor, elaborat conform prevederilor OUG 

109/2011, astfel: 
- semestrial și prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) 

pentru a lua act de activitatea administratorilor; 
- anual - supus aprobării AGOA odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale 

și a descărcării de gestiune a administratorilor; 
 Componenta de Administrare pentru perioada 2018 – 2022; 
 Componenta de Management pentru perioada 2018-2022 elaborat conform 

prevederilor OUG 109/2011 în baza obiectivelor asumate în Planul de 
Administrare; 

 Raport Consiliul de Administratie privind execuția mandatului Directorului 
General si Directorului General Adjunct conform rapoartelor trimestriale elaborate 
in baza prevederilor OUG 109/2011.  

 Raportări financiare trimestriale, semestriale, anuale, Raportul auditorului statutar; 
 Raportul auditorului intern; 
 Raport de evaluare conform Sistemului de Control intern/ Managerial;  
 Registru de riscuri; 
 Contractele de mandat ale Directorului General si Directorului General Adjunct. 
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5. MANDAT, STRATEGIE, OBIECTIVE - ASUMĂRI ȘI REALIZĂRI 

 
Prin adoptarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, Guvernul României și-a asumat responsabilitatea ca în viitor, aceste companii să 
fie scoase din sfera politicului și să fie conduse de manageri profesioniști, selectați în mod 
transparent, de firme de recrutare recunoscute internațional și local, agreate printr-un proces 
unitar de toți partenerii implicați (Guvern, FMI, UE). 

RAJA S.A. Constanta este cel mai mare operator regional si asigură îndeplinirea în 
condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu la nivel național, 
stabilite pentru distribuția, transportul si tratarea apei potabile, cu respectarea legislației și 
a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă. 

RAJA S.A. a fost printre pionierii unei noi etape de dezvoltare în economia națională, 
fiind o companie deschizătoare de drumuri în procesul de implementare a managementului 
profesionist. 

RAJA S.A. are un sistem de administrare unitar fiind condusă de un Consiliu de 
Administrație, selectați în mod profesionist, format din 7 membri, din care 5 membrii 
neexecutivi și 2 membrii executivi.  

Întrucât Planul de administrare al RAJA S.A. în intervalul 2018-2022 reprezintă un 
instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, 
administratorii au acordat atenție maximă obiectivelor avute în vedere, stabilirii clare a 
drumului de parcurs pentru eficientizarea operațională a activității și dezvoltarea durabilă 
și am reușit ca în construcția și implementarea sa, planul de administrare să fie guvernat de 
o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, 
angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a). 

Planul de Administrare al RAJA S.A. în perioada 2018-2022 a fost aprobat în 
unanimitate de Consiliul de Administratie si acționarii societății prin Hotărâre AGOA. 

Reconsiderând activitatea RAJA S.A. în funcție de evoluția sectorului de apa 
european și național, de obiectivele viitoare ale politicii europene, de schimbările mediului 
în care societatea își desfășoară activitatea, obiectivele și direcțiile de administrare ale 
societății stabilite pentru perioada 2018-2022 sunt direcționate în principal spre următoarele 
domenii: 
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Administratorii RAJA S.A. Constanta au considerat că prin obiectivele stabilite în 

Planul de administrare al societății în anul 2019, obiective care au fost preluate de 
managementul executiv, în Componenta de Management, astfel cum acestea sunt 
prezentate mai jos, au atins dezideratele privind eficientizarea activității companiei și 
redefinirea acesteia în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și 
competitivitate in plan regional. 

 
5.1.  Asumări si realizări 

Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul transportului si distribuției apei 
potabile, activitate strategică a economiei naționale, RAJA S.A. este cea mai mare 
companie naționale în care modelul de guvernantă corporativă funcționează cu succes. 

Rezultatele obținute în anul 2019 au la bază măsurile și abordările Consiliului de 
Administrație privind managementul companiei, in principal prin: 

■ Eficientizarea structurii organizatorice printr-o nouă organigramă modernă și eficientă, 
in concordanță cu cerințele activității privind siguranța și securitatea exploatării 
Sistemului de distribuție apa si canalizare, competitivitatea si dezvoltarea durabilă a 
acestuia; 

■ Eficientizarea relațiilor instituționale la nivel național (Parlament, Guvern, ANRSC, 
UAT, CJ) ; 

■ Eficientizarea și responsabilizarea activităților Comitetelor Consultative, inclusiv 
creșterea responsabilității personalului operațional; 

■ Optimizarea activității operaționale, de investiții și dezvoltare, îmbunătățirea 
activităților conexe celei operaționale 

Matricea obiectivelor strategice asumate prin Planul de administrare al RAJA S.A. 
în anul 2019 și modul în care s-a acționat pentru atingerea/îndeplinirea lor, rezultă 
următorul bilanț:  

Conformitate cu 
cerintele 

reglementarilor 
europene si nationale 
privind distributia apei 

potabile

Optimizarea si 
eficientizarea 

procesului operational

Dezvoltarea durabila a 
societatii



OBIECTIV

STRATEGIC

ASUMAT

SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ

SISTEM DE ALIMENTARE 
APA POTABILA SI 

CANALIZARE

Consolidarea rolului RAJA S.A. 
ca operator regional pe piața 

serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare 

pe întreaga arie de operare.

Crearea condițiilor tehnice necesare pentru 
asigurarea distribuției de apa potabila si 

canalizare la nivel regional.

Infrastructura critica: Evaluarea 
securității fizice a sistemelor de 

alimentare cu apa deja instalate si 
identificarea posibilelor îmbunătățiri 

pentru eliminarea sau diminuarea 
vulnerabilităților in acest domeniu.

Contorizarea cu citire la distanta pentru reducerea 
pierderilor comerciale. Realizarea investiției concura la 

eficientizarea activității societății prin:
-rapiditate, exactitate, eliminare factori uman in 
totalitate, integrarea bazei de date in programul 

informatic;
-semnalizarea in timp real al disfuncționalităților 

contoarelor care conduc la posibilitatea luării unor 
masuri imediate;

-protecție împotriva manipulării neautorizate;
-semnalizarea in timp util a anumitor consumuri 

nejustificate.

Prelucrare date cu caracter personal:
Alinierea la directivele Europene 

privind protecția datelor cu caracter 
personal

Extinderea sistemului SCADA pentru conducerea 
si supravegherea procesului tehnice care permit 

colectarea si procesarea datelor primite de la 
locații îndepărtate si transmiterea/executarea 

automata de comenzi in funcție de evenimentele 
înregistrate

Dezvoltarea societății prin 
optimizarea absorbției 

fondurilor europene și crearea 
unei structuri de finanțare 

eficiente și flexibile.

DEZVOLTARE 
DURABILĂ

Consolidarea și 
diversificarea relațiilor 

de colaborare internă și 
externă ale RAJA S.A.

Optimizarea managementului riscurilor ce pot 
afecta activitatea societății

Optimizarea productivității muncii în unități 
fizice (metri cubi apa vânduta/ nr. mediu de 

personal) și în unități valorice (cifra de afaceri/ 
nr. mediu de personal)

Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității 
de reacție a societății la schimbările permanente 

ale mediului în care aceasta își desfășoară 
activitatea; Soluționarea unor aspecte privind 

infrastructura RAJA 

Creșterea eficienței energetice și reducerea 
impactului negativ al proceselor tehnologice 

asupra mediului înconjurător

Menținerea echilibrului financiar și stabilității 
operaționale

Îmbunătățirea 
siguranței și securității 

ocupaționale

COMPETIVITATE

Optimizarea procesului de 
controlling bugetar al 

costurilor.

Optimizarea calității 
implementării principiilor de 

bună guvernanță 
corporativă;

Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și 
dezvoltare profesională a personalului;

Dimensionarea optimă a necesarului de resurse 
umane în raport cu necesitățile reale de 

activitate și dezvoltare ale societății;

Optimizarea și eficientizarea sistemelor și 
proceselor de management din societate, a calității 

execuției proceselor operaționale și alinierea 
acestora la cerințele SMICM și a standardelor 
moderne de performanță și competitivitate.

Reducerea consumului tehnologic si continuarea 
implementării sistemului de comandă date 

SCADA;

Îmbunătățirea calității execuției programelor 
investiționale de modernizare și dezvoltare, a 

programelor de reparații, reabilitare și asigurare 
a mentenanței RAJA
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6. COMITETE CONSTITUITE IN SPRIJINUL CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE 

 
Pentru dezvoltarea si mentinerea unor bune practici de administrare a 

activitatii, Consiliul de Administratie a constituit 2 comitete care il asista in 
implementarea atributiilor ce ii revin. 

6.1. Comitetul de Audit 

La data de 31 decembrie 2019, Comitetul de Audit era compus din: 

1) Serban Daniela – Administrator neexecutiv; 
2) Petcu Zena Ramona – Administrator neexecutiv. 

 
Membrii Comitetului de Audit au experienta corespunzatoare atributiilor 

specifice care le revin in cadrul comitetului. 

Comitetul de Audit se intruneste cel putin odata pe semestru. 

Comitetul de Audit asista Consiliul de Administratie in indeplinirea 
responsabilitatilor sale pe linia controlului intern si auditului financiar. In acest sens, 
Comitetul de Audit adreseaza recomandari Consiliului de Administratie privind 
strategia si politica societatii in domeniu controlului intern su auditului financiar. 

In anul 2019 au avut loc 2 reuniuni ale Comitetului de Audit in care au fost 
analizate activitatea si rapoartele de control intern, audit intern si audit extern. 

Prezenta membrilor la reuniunea Comitetului de Audit a fost de 100%. 

Dupa fiecare reuniune s-a redactat un proces verbal, in care au fost indeplinite 
aspectele care necesita imbunatatiri, precum si recomandari pentru punerea acestora 
in practica. 

6.2. Comitetul de Nominalizare si Remunerare 

La data de 31 decembrie 2019 comitetul era format din: 

1) Encioiu Ghiulentan – Administrator neexecutiv; 
2) Neagu Cezar Paul – Administrator neexecutiv; 
3) Vlad Elena – Administrator neexecutiv. 

 
Pentru indeplinirea atributiilor ce-i sunt incredintate, Comitetul de 

Nominalizare si Remunerare analizeaza politica de remunerare a membrilor 
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Consiliului de Administratie si face propuneri privind remuneratia individuala a 
membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie.  

Supravegheaza remunerarea individuala a directorilor cu functii de coordonare 
in cadrul societatii. Supravegheaza aplicarea principiilor de remunerare a 
personalului, informand Consiliul de Administratie cu privire la rezultatul 
supravegherii.  

Evalueaza cel putin odata pe an, structura, marimea, componenta si 
performanta organelor de conducere si face recomandari Consiliului de Administratie 
cu privire la orice modificari pe care le considera necesare. 
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7. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 

7.1. Intalnirile Consiliului de Administratie 

Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar. 

Convocarile pentru intrunirea Consiliului de Administratie cuprind locul unde 
se va tine sedinta, data si proiectul ordinii de zi, nepudandu-se lua nici o decizie 
asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in 
sedinta urmatoare de catre membrii absenti. 

La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal, care cuprinde numele 
participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si 
opiniile separate. 

7.2. Activitatea Consiliului de Administratie 

In anul 2019 au avut loc 21 sedinte ale Consiliului de Administratie si sau luat 
22 de decizii cu unanimitate de voturi. 

La reuniunile Consiliului, administratorii participa dupa cum urmeaza: 
- Encioiu Ghiulentan – admninistrator neexecutiv și presedinte al 

Consiliului de Administrație; 
- Vlad Elena – administrator neexecutiv; 
- Petcu Ramona Zena – administrator neexecutiv; 
- Neagu Cezar Paul – administrator neexecutiv; 
- Serban Daniela – administrator neexecutiv; 
- Stroe Felix – administrator executiv și Director General al societății; 
- Presura Aurel – administrator executiv și Director General Adjunct al 

societății. 
La sedintele Consiliului de Administratie sunt invitati Directorii de directii, 

presedintele Sindicatului Liber RAJA si sefii de Centre Zonale, dupa caz. 

Pe ordinea de zi a Consiliului de Administratie au fost incluse urmatoarele 
subiecte: Situatiile financiare, Planul de audit 2019, Raportul de control intern pentru 
anul 2019, Raportul privind masurile intreprinse pe linia administrarii riscurilor 
semnificative in cursul anului 2019, Rapoarte privind controlul intern, etc. 

In cadrul reuniunilor, Consiliul de Administratie este informat, cu regularitate, 
cu privire la mediul economic, monetar si financiar, la evolutia reglementarilor in 
vigoare, la rezultatele financiare ale societatii, la riscurile semnificative, la 
principalele evenimente ce au avut loc in cadrul RAJA S.A. si la activitatea 
comitetelor constituite in sprijinul acestuia, respectiv Comitetul de Audit si Comitetul 
de Nominalizare si Remunerare. 
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7.3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie 
 

Pentru anul 2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat pentru 
membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie o indemnizatie fixa 
lunara egala cu de 2 ori media castigului mediu brut in domeniu si o indemnizatie 
variabila in cuantum de 12 indemnizatii fixe brute/luna. 

Acordarea componentei variabile va fi conditionata de indeplinirea 
indicatorilor de performanta financiara si nefinanciara. Componenta variabila se 
diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a indicatorilor. 

Componenta variabila va fi platita dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, 
in baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la executia 
contractelor de mandat, Raport aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 

Pentru presedintele Consiliului de Administratie s-a aprobat o remuneratie 
lunara in conformitate cu art. 15318, alin. (2) din Legea nr. 31/1990. 

Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie remuneratia a fost 
stabilita de Consiliul de Administratie si aprobat de Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor RAJA dupa cum urmeaza: 

a. Pentru Directorul General acordarea unei indemnizatii fixe lunare brute 
egala cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar si o 
componenta variabila constand intr-o suma bruta totala de 24 de indemnizatii fixe 
brute lunare conditionata de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si 
nefinanciari. 

Aceasta componenta a remuneratiei se dimensioneaza proportional cu gradul 
de neindeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat. 

Componenta variabila va fi platita dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, 
in baza Raportului anual al Consiliului de Administratie cu privire la executia 
contractelor de mandat, Raport aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 

In conformitate cu OUG nr.109/2011, art. 38, alin. (1) remuneratia acordata 
administratorului care indeplineste functia de Director General este unica forma de 
remuneratie a acestuia.  

b. Pentru Directorul General Adjunct acordarea unei indemnizatii fixe lunara 
brute egala cu de 5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar 
si o componenta variabila constand intr-o suma bruta totala de 24 de indemnizatii 
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fixe brute lunare conditionata de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari 
si nefinanciari. 

Aceasta componenta a remuneratiei se dimensioneaza proportional cu gradul 
de neindeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat. 

Componenta variabila va fi platita dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, 
in baza Raportului anual al Consiliului de Administratie cu privire la executia 
contractelor de mandat, Raport aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 

In conformitate cu OUG nr.109/2011, art. 38, alin. (1) remuneratia acordata 
administratorului care indeplineste functia de Director General/Director General 
Adjunct este unica forma de remuneratie a acestuia.  

 

7.4. Atributii si responsabilitati Director General si Director General 
Adjunct 

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii 
societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea 
competentelor pe care legea sau actul constitutiv le rezerva exclusiv Consiliului de 
Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor. 

Directorii sunt investiti cu toate competentele de a actiona in numele societatii 
si de a o reprezenta in relatiile cu tertii, in orice circumstanta legata de activitatile pe 
care le coordoneaza, cu respectarea dispozitiilor legale, ale actului Constitutiv, 
Regulamentului de Organizare si Functionare si al Regulamentului de ordine 
interioara. 

In limita competentelor si raspunderilor stabilite de Consiliul de Administratie, 
Directorul General si Directorul General Adjunct actioneaza impreuna cu salariatii 
care indeplinesc functii de conducere (directori), organizati in Comitetul de Directori, 
pentru o serie de activitati/operatiuni specifice activitatii desfasurate de societate. 

Directorii – administratorii executivi – sunt investiti de Consiliul de 
Administratie sa puna în executare Deciziile CA și Hotararile Adunarii Generale a 
Actionarilor RAJA SA. 
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8. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII 
 

RAJA S.A. este organizata la nivel central in directii, servicii si birouri iar la 
nivel teritorial in Centre Zonale astfel: 

 La nivel central functioneaza 8 Directii in cadrul carora activeaza 33 de 
servicii, departamente, birouri, sectii, compartimente care deservesc intreaga 
activitate a socoetatii din care exemplificam: 
- Serviciul Contractare Evidenta Clienti; 
- Serviciul Jujridic; 
- Serviciul Facturare; 
- Serviciul Financiar, Contabilitate, Impozite si Taxe; 
- Serviciul Achizitii Publice; 
- Serviciul Aprovizionare; 
- Serviciiul Casierii; 
- S. Inginer Sef; 
- S. Dispecer Sef; 
- Serviciul Resurse Umane; 
- Serviciul Administrativ 
- Serviciul Secretariat; 
- Sectia Prestatii in Constructii, etc. 
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 Directia Coordonare Centre Zonale are in subordonare 8 Centre Zonale care 
sunt conduse de un Sef de Centru Zonal si un Contabil Sef. Centrele Zonale 
functioneaza ca centre de profit si pierdere, au autonomie in luarea deciziilor 
la nivel regional dar nu au personalitate juridica.  
 
Centrele Zonale raspund de contractarea, facturarea, incasarea productiei in 
aria de deservire. Au sarcini distincte in ceea ce priveste mentinerea si 
intretinerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de 
canalizare. Intocmesc balante contabile, documente care sunt consolidate la 
nivel de societate de Serviciul Financiar, Contabilitate, Impozite si Taxe din 
cadrul Directiei Economice in balanta consolidata a societatii: 
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9. ANALIZA SUCCINTA A PRINCIPALILOR INDICATORI 
ECONOMICO-FINANCIARI 
 

Finantarea activitatii societatii se realizeaza din venituri proprii, RAJA S.A. 

intocmind buget de venituri si cheltuieli potrivit O.M.F.P. nr. 3145/20.12.2017, 

aprobat prin hotarare de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 

Situatiile financiare ale societatii sunt aprobate de Adunarea Generala Ordinara 

a Actionarilor si intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Situatia principalilor indicatori din contul de profit si pierdere pentru anul 2019 

in intervalul 2017 – 2019 este urmatoarea: 

-lei- 

Nr. 
Crt 

Indicator Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 
Variatii relative 

2018/2017 2019/2018 

1 Cifra de afaceri 284.206.630 316.509.948 349.337.286 10,21 % 10,37 % 

2 Venituri din 

exploatare 
298.392.953 325.740.133 356.430.676 8,39% 9,42 % 

3 Cheltuieli din 

exploatare 
279.723.531 307.367.756 329.979.472 8,99 % 7,35 % 

4 Venituri financiare 3.519.461 8.934.072 2.223.366 253,86 % -375,12 % 

5 Cheltuieli 

financiare 
9.823.499 8.350.393 7.301.938 -14,99 % -12,56 % 

6 Rezultat brut 12.365.384 18.956.056 21.372.632 34,78 % 12,74 % 

 
Cifra de afaceri a avut un trend crescator in perioada analizata, rata cresterii 

fiind in medie de 10 % intre 2017 si 2019. 

In anul 2019 veniturile din exploatare au inregistrat o valoare de 356.430.676 

lei, mai mare cu 9,42 % fata de anul 2018 iar cheltuielile de exploatare au inregistrat 

o valoare de 329.979.472 lei, mai mare cu 7,35 % fata de anul anterior, astfel profitul 

din exploatare a fost de 26.451.204 lei inregistrand o crestere de 43,97% fata de anul 

2018 cand societatea a inregistrat un pofit din exploatare de 18.372.377 lei. 

Dupa cum se poate observa elementele de natura financiara au fost influentate 

negativ de cresterea cursului valutar, cotatia medie fiind de 4,7452 lei pentru 1€ în 

anul 2019 fata de 4,6535 lei/1€ în 2018 respectiv 4,5681 lei/1€ în anul 2016. 

Situatia principalilor indicatori din contul de profit si pierdere in intervalul 

2017 – 2019 este reprezentata grafic astfel: 
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Profitul brut al exercitiului in anul 2019 a fost de 21.372.632 lei in crestere cu 

12,74% fata de anul precedent. Fata de anul 2017 societatea a inregistrat in anul 2018 
o crestere a profitului brut de 34,78 %. In evolutie profitului brut si net al societatii 
este reprezentat grafic astfel: 

 

 
 
Conform contului de profit si pierdere, clasificarea cheltuielilor de exploatare 

este prevazuta in diagrama urmatoare: 
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Situatia activelor in intervalul 2017 – 2019 se prezinta astfel: 
 

Nr. 
Crt 

Denumire element  UM An 2017 An 2018 An 2019 

1 Active imobilizate lei 285.232.017 291.706.409 351.636.613 

2 Active circulante lei 179.569.685 205.015.343 253.914.046 

3 
Active circulante nete/datorii 
curente nete 

lei 135.731.565 148.746.595 193.684.284 

4 
Datorii cu termen de plata mai 
mare de 1 an (credit BERD) 

lei 125.406.756 107.239.806 91.160.976 

  

 
 

Situatia pasivelor curente in intervalul 2017 – 2019 se prezinta astfel: 
 

Nr. 
Crt 

Denumire element  UM An 2017 An 2018 An 2019 

1 
Sume datorate institutiilor de 
credit 

lei 16.387.004 18.493.786 18.920.139 

2 Datorii comerciale - furnizori lei 18.543.378 24.469.880 29.271.254 

3 
Alte datorii(datorii fiscale, 
salarii, asigurari sociale) 

lei 11.881.346 14.794.897 13.479.805 
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d) Creşterea productivităţii muncii:              14,44 % 
e) Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale:      940 lei 

 

Nr.crt. Tip indicator 
Prevazut pe tip 

indicator 

 
Realizat pe tip 

indicator 

A. ICP FINANCIAR 20% 20,33% 

B. ICP OPERATIONALI 5% 5% 

C. 
ICP ORIENTATI CATRE 
SERVICII PUBLICE 

5% 5% 

D. 
ICP GUVERNANTA 
COORPORATIVA 

70% 70% 

TOTAL 100% 100,33% 

 
Grafic situatia realizarii indicatorilor se prezinta astfel: 

 

 

 
In conformitate cu prevederile Planului de Administrare 2018 – 2021, pentru 

anul 2019 au fost indepliniti indicatorii de performanta de catre administratorii 
neexecutivi ai societatii fapt pentru care propunem: 

- punerea in aplicare a prevederilor stipulate la capitolul „conditii de 
remunerare” din contractele de mandat, privind acordarea pentru 
administratorii neexecutivi a componentei variabile dupa aprobarea situatiilor 
financiare anuale. 
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Nr.crt. Grupa Indicator 
Nivel % 

Programat Realizat 

A  ICP FINANCIAR 50 51,14 

B ICP OPERATIONALI 25 28,87 

C ICP ORIENTATI CATRE 
SERVICII 

15 14,97 

D ICP GUVERNANTA 
CORPORATIVA 

10 10,00 

 MEDIA 100 105,69 

 
Grafic, nivelul realizarii grupelor de indicatori de performanta pentru 

administratorii executivi arata confrom figurii de mai jos. 

 

Atingerea unui nivel realizat mediu global de 105,69% demonstreaza si sustin 
certitudinea aplicarii sistematice a unui management profesional, competent, mai ales 
pe componenta foarte sensibila a indicatorilor financiari. 
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11. ACTIVITATEA INVESTITIONALA A SOCIETATII 

 
11.1. Programul de investitii 

 
Programul de investitii propus de Consiliul de Administratie si aprobat prin 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/29.10.2019 respectiv 
Hotararea Adunari Generale a Actionarior A.D.I. nr. 2/29.10.2019 in valoare totala 
de 138.591.221 lei a cuprins obiective prin care s-a urmarit modernizarea si 
retehnologizarea fluxurilor de productie, imbunatatirea calitatii apei, reducerea 
costurilor de productie si a consumului de energie, realizarea de obiective care 
saraspunda strategiei de reducere a poluarii, protejarea mediului, asigurarea protectiei 
muncii si imbunatatirea conditiilor de munca, reamenajarea si intretinerea activelor 
societatii. 

Programul de investitii realizat in anul 2019 a fost marcat de 2 vectori 
importanti: 

- Investitii realizate din surse proprii ale societatii; 
- Investitii realizate din fonduri nerambursabile europene cu o contributie 

semnificativa de cofinantare din partea societatii (aproximativ 11% din 
valoarea proiectelor realizate din Programul Operational Sectorial de 
Mediu) 

Valoarea investitiilor realizate din surse proprii RAJA a fost de 14.696.995 lei.  
 
 

11.2. Investitii realizate din surse proprii 
 
11.2.1. Obiective de investitii in continuare 
 

Proiect – “Optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa pe 
zone de presiune, inclusiv etapa II, in localitatea  Onesti, jud Bacau 

Gospodăria de apă şi reţelele de distribuţie a apei din municipiul Oneşti,  au 
fost predate, in intretinere si exploatare, catre operatorul regional S.C. RAJA S.A 
Constanta. 

Intrucat regimul de functionare  al retelei in momentul preluarii (presiunea din 
reteaua de alimentare cu apa), variaza intre 8 atm ( ziua) si  peste 10 atm ( noaptea), 
pentru reducerea presiunii din reteaua de distributie a municipiului Onesti s-au 
realizat urmatoarele lucrari: 
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- pe traseul conductelor de distribuţie s-au executat trei  cămine de vane  si s-au 
montat patru regulatoare de presiune (unul in camin de vane existent) pentru 
limitarea presiunii în reţeaua de distribuţie la circa 4 bari; 

- s-au infiintat 13 statii de hidrofor, supraterane, in zona clădirilor înalte (a 
blocurilor de locuinte avand P+7-8E si P+10E ) pentru ridicarea presiunii in 
vederea alimentării cu apă a acestor clădiri cu apă potabilă, la debitul şi 
presiunea necesară. 
Dupa punerea in functiune a celor 13 statii de hidrofor, presiunea in sistemul 

de alimentare cu apa va fi de cel mult 3atm. Acest lucru nu va influenta calitatea 
serviciului de alimentare cu apa a cetatenilor si va reduce considerabil numarul de 
avarii din sistem. 
 
11.2.2.  Obiective de investitii noi 

Proiect – “Reabilitare acoperis statie de filtre  in incinta statiei de tratare 
Palas, jud. Constanta” (expertiza si TP)  

Prin acest proiect se va reabilita acoperisul statiei de filtre si a atatiei de 
pompare,  asigurandu-se conditii de lucru si siguranta conforme  pentru desfasurarea 
activitatii aferente sediului.    

Proiect – “Construire panou publicitare  - tip TOTEM”  

Prin acest proiect RAJA S.A. Constanta, solicita amplasarea unui panou 
publicitar intr-o zona rapida de orientare, respectiv  pe trotuarul strazii Traian, in fata 
sediului societatii, SECTIA APA – CANAL HARSOVA,. 

Locatia publicitara si-a propus sa ofere un suport important pentru comunicare, 
un mesaj vizual, pentru persoanele din oras. 

Proiect– “Reabilitare colector menajer Dn 250 mm PVC – KG, 
sos.Dridului, tronson cuprins intre str. Ficusului  si SPAU 1, Loc.  Dridului., jud. 
Ialomita ” 

Prin POS Mediu s-a „Extindere pentru: front captare, rezervor, retea apa, retea 
canalizare, statii de pompare ape uzate  localitatea Dridu”. 

Intrucat s-a surpat un camin de canalizare menajera existent (CM41), rama 
capacului fiind deplasata si prabusita, colectorul este obturat. 

Obiectivul de investiţie propus are ca scop principal refacerea sistemului de 
canalizare existent si reducerea poluarilor accidentale in zona, prin functionarea la 
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parametrii  normali a colectorului menajer si se va asigura cresterea calitatii 
serviciului de alimentare cu apa pentru abonatii existenti in zona. 

 

Proiect  - “Extindere retele alimentare cu apa si canalizare menajera, zona 
Paradisul Verde – Corbeanca , jud. Ilfov” 

Prin realizarea acestui proiect s-au propus urmatoarele lucrari:  
- realizarea retelei de alimentare cu apa prin :  bransarea Ansamblului 

Rezidential Paradisul Verde la reteaua de apa existenta pe str. Primaverii (DJ 101A) 
si extinderea retelei de alimentare cu apa pe strada Gagului si bransarea imobilelor la 
noua retea. 

- realizarea retelei de canalizare prin : extinderea retelei de canalizare pe str. 
Gagului si racordarea imobilelor la noua retea, realizarea unei statii de pompare ape 
uzate, racordarea conductei de refulare proiectata in conducta de refulare existenta pe 
str. Primaverii si racordarea Ansamblului Rezidential Paradisul Verde la statia de 
pompare ape uzate proiectata. 

- realizarea sistemului SCADA 

Proiect  - “Extindere retea canalizare str. Uzinei , zona blocuri CET, loc. 
Ovidiu, jud. Constanta” 

Prin realizarea acestui proiect s-a executat un colector menajer ce preia apele 
uzate de la blocurile amplasate in zona CET, loc. Ovidiu, jud. Constanta  

Realizarea racordarii la canalizare menajera a blocurilor existente in zona era 
o necesitate din punct de vedere a protectiei mediului si a apelor, precum si pentru 
cresterea gradului de confort al abonatilor.  

Deasemeni, racordarea acestori blocuri la reteaua de canalizare menajera a 
adus cresterea  veniturilor  pentru RAJA S.A. 
 
11.2.3.  Lucrari de reparatii capitale in continuare 

 

Proiect  - “Reabilitari exterioare la rezervor R2, camera vanelor R1 + R2, 
noua si veche, puturi P1, P2 si P3, Complex Tatlageac” 

Prin realizarea acestui proiect s-au executat lucrari de reabilitare exeterioara la 
statia veche, rezervor R2, fapt ce a condus la imbunatatirea conditiilor de lucru si a 
sigurantei personalului pentru desfasurarea activitatii. 
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Proiect 27/2017 – “Reabilitare retea colectare ape pluviale si retea apa 
(puncte prelevare probe), refacere gard existent (latura NVS) si 
reabilitare atelier mecanic si spatii verzi in incinta Statiei de Tratare 
Palas, loc. C-ta” 

Statia de tratare Palas, in cadrul sistemului de alimentare cu apa a SC RAJA 
SA Constanta reprezinta un obiectiv strategic, de maxima importanta, asigurand apa 
potabila atat in orasul Constanta cat si in orasul Navodari. 

Reabilitarea retelei de colectare a apelor pluviale din incinta statiei de tratare, 
reabilitarea cismelelor, de unde se preleveaza probele de apa, reabilitarea gardului 
existent, a atelierului mecanic  si a spatiului verde au fost concepute astfel incat sa 
respecte si mentina standardele impuse de importanta in cadrul sistemului de 
alimentare cu apa astatiei de tratare Palas.  

Proiect  – “Reabilitari drumuri incinta Statie de Tratare Cuciur, loc. 
Onesti, jud. Bacau” 

 Statia de tratare si depozitare apa “Cuciur” a fost predata, conform Protocolului 
nr. 45724/30.05.2017, ca bun concesionat catre RAJA SA. 
 Drumurile existente au fost reabilitate si permit accesul in siguranta a masinilor 
cu butelii de clor gazos la statia de clorinare, a vidanjelor si womelor la remiza 
auto si a altor utilaje. 

 
11.2.4. Lucrari de reparatii capitale noi 

Inlocuire conducta apa Dn 100mm OL in zona Tabacarie, str.Onesti intre 
str.Unirii si Bd.Mamaia si str.Marasesti intre Str.I.Andreescu si 
str.Maramures,loc.Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei de alimentare cu apa Dn 100 
mm Ol, pe str.Onesti intre str.Unirii si Bd.Mamaia si str.Marasesti intre 
Str.I.Andreescu si str.Maramures, ca urmare a numeroaselor avarii, conform 
referatului Sectiei Retele Apa Constanta. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 

umane; 
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 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 
remedierea avariilor. 

Inlocuire conducta apa Dn 200mm OL Strada Poporului din str.Baba 
Novac pana in str.Albinelor, loc.Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei existente pe strada Poporului, 
intre strada Baba Novac si Albinelor si inlocuirea bransamentelor locuintelor si 
spatiilor comerciale aferente tronsonului de strada., ca urmare a numeroaselor avarii, 
conform referatului Sectiei Retele Apa Constanta. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire. 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 

umane; 
 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 

remedierea avariilor. 

Realizare de camine apometrice in municipiul Fetesti, jud Ialomita 

Prin realizarea acestui proiect s-au executat lucrari de contorizare a tuturor 
blocurilor din cadrul asociatiilor de propietari/locatar,  pentru depistarea pierderilor 
de apa si facturarea consumului de apa. 

   Prin realizarea acestei investitii au rezultat: 
 facturarea volumelor de apa consumate de catre abonati; 
 reducerea pierderilor de apa. 

Inlocuire conducta apa Dn 200mm OL Aleea Heracleea intre PT si bl. S2, 
loc.Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei de alimentare cu apa Dn 200 
mm Ol, pe aleea Heracleea, ca urmare a numeroaselor avarii, conform referatului 
Sectiei Retele Apa Constanta. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire. 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
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 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 
umane; 

 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 
remedierea avariilor. 

Inlocuire conducta apa str. Pescarilor, intre bl. BM9 si BM17, loc. 
Constanta, jud. Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei de alimentare cu apa, pe str. 
Pescarilor, intre bl. BM9 si BM17, ca urmare a numeroaselor avarii, conform 
referatului Sectiei Retele Apa Constanta. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 

umane; 
 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 

remedierea avariilor. 

Inlocuire conducta apa Dn 600 mm Caragea Dermeni-Cota 20, incinta SP, 
Ovidiu, jud.Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei de alimentare cu apa Dn 600 
mm Ol in incinta SP, ca urmare a numeroaselor avarii, conform referatului Centrului 
Zonal Vest. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si necesita inlocuire. 

Prin inlocuirea conductei de apa existente cu o conducta din PEHD cu 
diametrul Dn 400 mm si un ByPas Dn 200 mm, s-au realizat urmatoarele obiective: 

 au fost elimina cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 
umane; 

 au fost elimina disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 
remedierea avariilor. 

 
Inlocuire contori  in aria de operare a RAJA S.A. 
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Lucrarea se va realiza in toate localitatile aflate in aria de operare a RAJA S.A 
( 153 de localitati din 7 judete, si anume:  Constanta, Ialomita, Calarasi, Dambovita, 
Prahova, Brasov si Bacau), unde exista contoare clasa B sau expirate metrologic,  prin 
inlocuirea apometrilor in caminele apometrice existente la consumatori.  

Realizarea acestei investitii  va aduce beneficii societatii , prin cresterea 
volumului de apa facturat si reducerea pierderilor de apa comerciale. 

Deasemeni, inlocuirea contorilor vechi cu contori  noi  de  clasa C va imbunatati 
calitatea serviciului de alimentare cu apa a locuitorilor care vor beneficia de o 
contorizare corecta.  

Inlocuire conducte apa subsoluri str. Pescarilor bl. FZ14, str. B. Cartan 
bl. BC11, Constanta, jud. Cta 

Conductele de apa rece care alimentau blocurile aferente proiectului erau 
deteriorate in proportie de 80%, cu pierderi de apa, fapt ce putea conduce la 
instabilitatea blocurilor. 

Din aceste motive a fost necesara inlocuirea conductelor, fapt ce a dus la 
reducerea pierderilor de apa, si totodata a fost eliminat si riscul de a pune in pericol 
stabilitatea blocurilor. De asemenea, au fost eliminate disconfortul creat abonatilor 
prin opririle repetate de apa, pentru remedierea avariilor si riscul de contaminare al 
apei potabile. 

Inlocuire conducte subsoluri,  bd. Tomis nr. 225 bl. TS12B, sc.A +B, bd. 
A. Vlaicu nr. 107 bl. AV4 sc. A+B si str. Mircea cel Batran nr.55-57 
bl.MV2 sc.C, loc. Constanta,  jud. Constanta 

Conductele de apa rece care alimentau blocurile aferente proiectului erau 
deteriorate in proportie de 80%, cu pierderi de apa, fapt ce putea conduce la 
instabilitatea blocurilor. 

Din aceste motive a fost necesara inlocuirea conductelor, fapt ce a dus la 
reducerea pierderilor de apa, si totodata a fost eliminat si riscul de a pune in pericol 
stabilitatea blocurilor. De asemenea, au fost eliminate disconfortul creat abonatilor 
prin opririle repetate de apa, pentru remedierea avariilor si riscul de contaminare al 
apei potabile. 

Reabilitare sistem de colectare ape pluviale pentru paturi pentru paturi 
de uscare namol, loc. Albesti, jud. Constanta 

In incinta depozitului de namol Albesti sunt amplasate paturile de uscare a 
namolului (5 buc), prevazute cu rigole si gratare pentru preluarea apelor uzate 
provenite de la namolul depozitat si de la apele pluviale.      
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Urmare referatului nr. 89918 din 18.10.2017 si a verificarilor efectuate in teren 
s-a constatat ca sistemul de colectare a apelor uzate si pluviale existent, si anume 
rigolele si gratarele au un grad avansat de uzura. 

Prin inlocuirea, rigolelor si gratarelor s-au atins urmatoarele obiective: 

 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse umane 
aferente reparatiilor punctuale; 

 s-a eliminat stagnarea apele uzate de la namol si apele pluviale din zona 
paturilor de uscare; 

 s-a eliminat scurgerea apelor uzate in drumul judetean DJ 391. 
 

Reabilitare conducta apa Dn 100 mm aleea Dezrobirii zona bl.1 - 6, loc. 
Medgidia, jud. Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei de alimentare cu apa Dn 100 
mm Ol, pe aleea Dezrobirii, ca urmare a numeroaselor avarii, conform referatului 
Centrului Zonal Vest. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire. 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 

umane; 
 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 

remedierea avariilor. 

Reabilitare conducta apa Dn 200 mm str. Lupeni, loc. Medgidia, jud. 
Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductei de alimentare cu apa Dn 100 
mm OL, pe str. Lupeni, tronson intre str. Podgoriilor si str. Independentei, ca urmare 
a numeroaselor avarii, conform referatului Centrului Zonal Vest. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire. 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
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 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 
umane; 

 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 
remedierea avariilor. 

Reabilitare conducte alimentare cu apa  Dn 200 si Dn 300 OL, zona Parc, 
loc.Techirghiol, jud.Constanta 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea conductelor de distributie apa din zona 
de amplasare a putului forat denumit Sonda Techirghiol, Dn 200mm OL si Dn 
300mm OL, ca urmare a numeroaselor avarii, conform referatului Sectiei Retele Apa. 

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin 
intreruperea frecventa si de lunga durata a apei. 

Datorita numarului mare de interventii, realizate prin  montare de bride si 
coliere, conducta nu se mai poate repara si a necesitat inlocuire. 

Prin inlocuirea conductei de apa existente, s-au atins urmatoarele obiective: 
 s-au eliminat cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse 

umane; 
 s-au eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru 

remedierea avariilor. 

Reabilitare colector menajer Dn 600 mm PREMO in zona DN39 intre 
Km38 si 39, loc. Mangalia,  jud. Constanta 

Intre Km 38 + 426 si Km 38 + 526, pe partea stanga a DN 39 s-au produs 
surpari in lungime de circa 100,00 m si au avut loc deversari de apa uzate in zona 
drumului national DN39, ca urmare a vechimii colectorului Dn 600 mm PREMO si 
a stadiului avansat de coroziune. 

Proiectul a avut drept scop inlocuirea colectorului menajer Dn 600 mm 
PREMO, pe pe partea stanga a drumului  DN39, pe o lungime de 100,00 m, ca urmare 
a surparilor si deversarilor produse, conform referatului Centrului Zonal Mangalia. 

Inlocuire conducte apa subsol str. Mircea cel Batran, nr.144 bl. MD7A 
sc.A,  Constanta, jud. Constanta 

Conductele de apa rece care alimentau blocurile aferente proiectului erau 
deteriorate in proportie de 80%, cu pierderi de apa, fapt ce putea conduce la 
instabilitatea blocurilor. 

Din aceste motive a fost necesara inlocuirea conductelor, fapt ce a dus la 
reducerea pierderilor de apa, si totodata a fost eliminat si riscul de a pune in pericol 
stabilitatea blocurilor.   
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De asemenea, au fost eliminate disconfortul creat abonatilor prin opririle 
repetate de apa, pentru remedierea avariilor si riscul de contaminare al apei potabile. 
 
11.2.5.  Studii si proiecte in continuare  

Proiect –“Reabilitare colector menajer  Dn 250mm PVC-KG , Soseaua 
Dridului, tronson cuprins intre str.Ficusului si SPAU 1, localitatea Dridu, 
jud.Ialomita” 

Prin POS Mediu s-a „Extindere pentru: front captare, rezervor, retea apa, retea 
canalizare, statii de pompare ape uzate  localitatea Dridu”. 

Intrucat s-a surpat un camin de canalizare menajera existent (CM41), rama 
capacului fiind deplasata si prabusita, colectorul este obturat. 

Obiectivul de investiţie propus are ca scop principal refacerea sistemului de 
canalizare existent si reducerea poluarilor accidentale in zona, prin functionarea la 
parametrii  normali a colectorului menajer si se va asigura cresterea calitatii 
serviciului de alimentare cu apa pentru abonatii existenti in zona. 

Proiect – Realizare studiu hidrogeologic si 3 (trei) foraje de observatie 
pentru S.E. Constanta Nord si Constanta Sud, jud. Constanta 

Prin realizarea studiului hidrogeologic si a forajelelor de observatie se vor 
monitorizarea apelor subterane prin executia unor foraje in statiiile de epurare 
Constanta Nord si Sud, pe directia de curgere a apelor subterane pentru stabilirea 
calitatii apelor. 

Proiect – “Optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa pe 
zone de presiune, in localitatea  Onesti, jud Bacau faza SF etapa III 

Dupa punerea in functiune a statiilor de hidrofor, presiunea in sistemul de 
alimentare cu apa va fi de cel mult 3atm. Acest lucru nu va influenta calitatea 
serviciului de alimentare cu apa a cetatenilor si va reduce considerabil numarul de 
avarii din sistem. 

Proiect – “Inchidere si urmarire post inchidere a depozitului de namol 
Luminita” – faza SF 

Proiectul, prin elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru închiderea și 
monitorizarea post-închidere a haldei de depozitare Luminița,  va asigura un 
fond,conform  HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, art. 12, alin (1) si (3). 

Acest fond se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului 
pentru închiderea şi urmărirea post - închidere a depozitului şi se realizează prin 
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eşalonarea anuală a acestei sume, astfel: a) (...); b) cota-parte anuală din suma stabilită 
prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea 
propriilor deşeuri. 

Proiect – “Reabilitare acoperis statie de filtre  in incinta statiei de tratare 
Palas, jud. Constanta” (expertiza si TP)  

Prin acest proiect se va reabilita acoperisul statiei de filtre si a atatiei de 
pompare,  asigurandu-se conditii de lucru si siguranta conforme  pentru desfasurarea 
activitatii aferente sediului.  
 
11.2.6.  Studii si proiecte noi  

Proiect – “Construire panou publicitare  - tip TOTEM”  

Prin acest proiect RAJA S.A. Constanta, solicita amplasarea unui panou 
publicitar intr-o zona rapida de orientare, respectiv  pe trotuarul strazii Traian, in fata 
sediului societatii, SECTIA APA – CANAL HARSOVA,. 

Locatia publicitara si-a propus sa ofere un suport important pentru comunicare, 
un mesaj vizual, pentru persoanele din oras.  

Proiect  - “Extindere retele alimentare cu apa si canalizare menajera, zona 
Paradisul Verde – Corbeanca , jud. Ilfov” 
Prin tema de proiectare s-au propus urmatoarele lucrari:  
 realizarea retelei de alimentare cu apa prin :  bransarea Ansamblului 

Rezidential Paradisul Verde la reteaua de apa existenta pe str. Primaverii 
(DJ 101A) si extinderea retelei de alimentare cu apa pe strada Gagului 
si bransarea imobilelor la noua retea. 

 realizarea retelei de canalizare prin : extinderea retelei de canalizare pe 
str. Gagului si racordarea imobilelor la noua retea, realizarea unei statii 
de pompare ape uzate, racordarea conductei de refulare proiectata in 
conducta de refulare existenta pe str. Primaverii si racordarea 
Ansamblului Rezidential Paradisul Verde la statia de pompare ape uzate 
proiectata. 

 realizarea sistemului SCADA. 

Proiect  - Realizare SPAU  pentru alimentarea cu apa decantata a liniei 3 
din incinta SEAU Constanta Sud, jud. Constanta 

Inventitia “Realizare SPAU pentru alimentare cu apa decantata a liniei 3 din 
incinta SEAU Constanta Sud, jud. Constanta” este necesara pentru functionarea 
optima a liniei 3 in cadrul procesului tehnologic de epurare a apelor uzate. 
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RAJA S.A. Constanta, solicita amplasarea urmatoarelor obiecte: 
 bazin de receptie in incinta SEAU Constanta Sud, langa linia a treia, in 

care se vor monta echipamente de  pompare; 
 conducta de transport de la statia de pompare la bazinul de aerare. 

Proiect  - Amplasare statie de hidrofor in cartier Moara, loc. Agigea, jud. 
Constanta 

Scopul acestei investitii este de a creste presiunea in sistemul de distributie al 
apei in cartierul Moara, din comuna Agigea si de a ceste gradul de confort al 
populatiei din zona. 

Proiect  - Alimentarea cu energie electrica SP ape uzate Baba Novac – aviz 
tehnic racordare 

Investitia, este necesara pentru asigurarea puterii necesare in alimentarea cu 
energie electrica a statiei de pompare ape uzate Baba Novac situata in Constanta, str. 
Baba Novac  

Proiect  - Realizarea liniei electrice pentru stația de pompare Călărași 
(conform ATR – instalație utilizator) 

Pentru eliminarea deselor variaţii de tensiune care au dus la perturbarea 
funcţionării statiei de pompare Calarasi şi implicit la disfuncţionalităţi în alimentarea 
cu apă a consumatorilor arondaţi acesteiaeste necesar a se realiza o linie electrica de 
rezervă directă, din Staţia de 110 kV Centru – ENEL la PT 597, aferent Staţiei de 
Repompare Călăraşi. 

Pentru evaluarea lucrărilor a fost solicitat avizul tehnic de racordare de la 
operatorul de distribuţie energie electrică, prin care s-a stabilit soluţia tehnică de 
racordare: 

 Realizarea lucrărilor prevăzute în avizul tehnic de racordare 
nr.01960250/20.04.2018, ce se executa pe tariful de racordare; 

 Realizarea lucrărilor prevăzute în sarcina utilizatorului, impuse în avizul 
tehnic de racordare, lucrări care nu sunt incluse în valoarea tarifului de 
racordare 

Proiect  - Realizare studiu hidrogeologic si 3 (trei) foraje de observatie 
pentru SEAU Medgidia, jud. Constanta 

Prin realizarea studiului hidrogeologic si a forajelelor de observatie se vor 
monitorizarea apelor subterane prin executia unor foraje in statia de epurare 
Medgidia, pe directia de curgere a apelor subterane pentru stabilirea calitatii apelor. 
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Proiect  - Realizare studiu hidrogeologic si 3 (trei) foraje de observatie 
pentru SEAU Cernavoda, jud. Constanta 

Prin realizarea studiului hidrogeologic si a forajelelor de observatie se vor 
monitorizarea apelor subterane prin executia unor foraje in statia de epurare 
Cernavoda, pe directia de curgere a apelor subterane pentru stabilirea calitatii apelor. 

Proiect - Extindere retea canalizare menajera cartier Sabareni, localitatea 
Buftea, jud.Constanta" 

Prin realizarea investitiei , RAJA S.A. va rezolva problema canalizarii 
menajere pentru blocurile existente, din punct de vedere al protectiei mediului si al 
apelor, si din punct de vedere al confortului  localnicilor din zona. 

Deasemeni, racordarea noilor utilizatori la reteaua de canalizare menajera 
reprezinta noi beneficii financiare pentru  RAJA S.A. 

Proiect  - “Extindere retea canalizare str. Uzinei , zona blocuri CET, loc. 
Ovidiu, jud. Constanta” 

Prin realizarea acestui proiect s-a executat un colector menajer ce preia apele 
uzate de la blocurile amplasate in zona CET, loc. Ovidiu, jud. Constanta  

Realizarea racordarii la canalizare menajera a blocurilor existente in zona era 
o necesitate din punct de vedere a protectiei mediului si a apelor, precum si pentru 
cresterea gradului de confort al abonatilor.  

Deasemeni, racordarea acestori blocuri la reteaua de canalizare menajera a 
adus cresterea  veniturilor  pentru RAJA S.A. 

 
11.3. Investitii din Fonduri Europene nerambursabile 

 
In scopul conformarii la Directivele Europene privind calitatea apei destinate 

consumului uman (98/83/CE) si epurarea apelor uzate orasenesti (91/271/EEC), 

armonizat cu conformarea utilitatilor la cerintele europene de mediu si 

indeplinirea angajamentelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare, RAJA 

S.A. a elaborat si transmis spre verificare si avizare de specialitate, catre Ministerul 

Fondurilor Europene, respectiv catre Autoritatea de Management POIM, Aplicatia 

de Finantare aferenta Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata din aria sa de operare, in cadrul Programului Operational Infrastructura 

Mare (POIM 2014 – 2020). 

Proiectul are o valoare estimata de 592 milioane Euro si vizeaza investitii pe 
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raza a 91 de localitati din cadrul a 5 judete, fiind structurat in 50 de contracte de 

lucrari si 4 contracte de servicii. 

Aplicatia de finantare a fost realizata pe parcursul a 3 ani, sub coordonarea 

diviziei de consultanta JASPERS. 

In urma procesului de evaluare tehnica, financiara si institutionala, Ministerul 

Fondurilor Europene, sub directa coordonare a actualei echipe a autoritatii 

guvernamentale, a aprobat in integralitate Aplicatia de Finantare, drept pentru care, 

la data de 31.08.2018 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 210 in valaore 

totala de 2.662.688.783,50 lei. 

Schema de finantare a proiectului are urmatoarea structura: 

 85% fonduri de coeziune; 

 13% buget national; 

 2% buget local. 

 

Date despre noile investitii sunt prezentate mai jos: 

a. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 

 Proiectul de investiții reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul 

extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare 

și evacuare ape uzate din aria de operare a RAJA Constanța – județele 

Constanța – Ialomița – Călărași – Brașov – Dâmbovița, continuând 

procesul de investiții derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS 

Mediu, de creare a sistemelor regionale în sectorul apei. 

 Proiectul contribuie la conformarea cu directivele EU :  

- Distribuția apei potabile: populație suplimentară care beneficiază 

de o mai bună alimentare cu apă - 303.098 locuitori; 

- Epurarea apelor uzate: populație suplimentară care beneficiază de 

o mai bună tratare a apelor uzate – 136.812 locuitori echivalenți. 

 
b. Investiții vizate: 

 
Nr. 
Crt. 

Descriere U.M. Total 

Sistem de alimentare cu apa     

1 Sursa de apa (noua) buc 29 

2 Sursa de apa (reabilitata) buc 13 

3 Aductiune (noua) m 199.909 
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Nr. 
Crt. 

Descriere U.M. Total 

4 Aductiune (reabilitata) m 70.928 

5 Magistrala de apa (noua) m 3.004 

6 Magistrala de apa (reabilitata) m 32.399 

7 Retele in incinta (noi) ans 2 

8 Retele in incinta (reabilitate) ans 10 

9 Statii de tratare apa (noi) buc 44 

10 Statii de tratare apa (reabilitate) buc 4 

11 Rezervoare inmagazinare (noi) buc 21 

12 Rezervoare inmagazinare (reabilitate) buc 22 

13 Statii pompare apa (noi) buc 25 

14 Statii pompare apa (reabilitate) buc 21 

15 Retea de distributie apa potabila (noua) m 145.372 

16 
Retea de distributie apa potabila 
(reabilitata) 

m 274.442 

17 Dispecerate locale SCADA-APA buc 14 
 

Tabel: Sistem de canalizare menajera 
 

Nr. 
Crt. 

Descriere U.M. Total 

Sistem de canalizare menajera      

1 Retea canalizare (noua) m 405.610 

2 Retea canalizare (reabilitata) m 38.736 

3 Conducta refulare (noua) m 101.904 

4 Conducta refulare (reabilitata) m 33.557 

5 Statii pompare ape uzate (noi) buc 127 

6 Statii pompare ape uzate (reabilitate) buc 11 

7 Statii epurare ape uzate (noi) buc 5 

8 
Statii epurare ape uzate (reabilitate) – Bazin de 
retentie 

buc 1 

9 Instalatie de valorificare namol buc 1 

10 Dispecerate locale SCADA-CANAL buc 17 
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11.3.1. Aria proiectului  
 

Amplasamentul lucrărilor din cadrul „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în 
perioada 2014-2020” îl reprezintă 6 județe din aria de operare a RAJA S.A.: 
Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Ilfov și Brașov.  

 
Aria proiectului cuprinde următoarele UAT-uri: 

 Județul Constanța: 43 UAT-uri 
 Județul Ialomița: 5 UAT-uri 
 Județul Călărași: 1 UAT-uri 
 Județul Dâmbovița: 1 UAT-uri 
 Județul Ilfov: 1 UAT-uri 
 Județul Brașov: 1 UAT-uri 

 
Nr. Crt. Județul Localitățile Componente 

1 Constanta 

(43 de localități) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constanța 

(Constanța, Mamaia, Palazu Mare 

inclusiv CJ Constanța) 

Cernavodă 

Băneasa 

Eforie 

Hârșova 

Mangalia 

Medgidia 

Murfatlar 

Năvodari 

Negru Vodă 

Ovidiu 

Techirghiol 

23 August 

Adamclisi 

Agigea 

Albești 

Amzacea 

Bărăganu 
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Nr. Crt. Județul Localitățile Componente 

 

 

Constanta 

(43 de localități) 

Castelu 

Chirnogeni 

Ciobanu 

Comana 

Corbu 

Costinesti 
2 

Cumpăna 

Dumbrăveni 

Ion Corvin 

Independența 

Limanu 

Lipnița 

Lumina 

Mereni 

Mihail Kogălniceanu 

Mircea Vodă 

Ostrov 

Pecineaga 

Poarta Albă 

Topraisar 

Tuzla 

Valu lui Traian 

Saligny 

Tortoman 

2 Ialomita (5 localitati) 

Fetești 

Tăndărei 

Căzănești 

Fierbinți 

Dridu 

3 Calarasi (1 localitate) Jegălia 

4 Dambovita (1 localitate) Crevedia 

5 Ilfov (1 localitate) Buftea 

6 Brasov ( 1 localitate) Predeal 
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12. SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A MANAGEMENTULUI 
RISCULUI SOCIETATII 
 

RAJA S.A. are implementat inca din anul 2016 un sistem de control intern 
managerial care permite directoratului şi Consiliului de Administrație să asigurare o 
gestionare  rezonabilă a fondurilor publice  în scopul îndeplinirii obiectivelor 
generale şi specifice  în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficientă şi 
economicitate. 

 
12.1. Politica privind managementul riscului 

 
Pe parcursul anului 2019 conducerea executiva a societatii a avut în vedere 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul RAJA S.A., astfel 
Compartimentul Control Intern Managerial a urmărit, prin acțiunile realizate, 
următoarele: 

 codul de conduită etică a fost aprobat şi adus la cunoştinţa tuturor 
angajaților, valorile etice au fost comunicate în mod uniform. Consilierul 
de etică desemnat a monitorizat respectarea normelor de conduită etică; 

 documentele privind misiunea, regulamentele interne și  fișele posturilor 
au fost întocmite și actualizate permanent și fiind comunicate angajaților; 

 funcţiile sensibile au fost identificate pe baza unor factori de risc, precum 
și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea 
unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfăşurate 
în cadrul societății au fost minime; lista funcțiilor sensibile a fost 
centralizată și actualizată. 

 performanţele profesionale ale angajaților au fost evaluate anual în raport 
cu obiectivele postului. Atât conducătorii cât şi angajaţii deţin cunoştinţele, 
abilităţile şi experienţa necesară pentru realizarea sarcinilor care le sunt 
atribuite în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

 structura organizatorică a fost stabilită în concordanță cu misiunea şi 
scopul societății, astfel încât sprijină procesul decizional printr-o delegare 
adecvată a responsabilităților şi servește realizarea în condiţii de 
economicitate, eficienţă și eficacitate a obiectivelor stabilite; 

 obiectivele generale au fost transpuse în obiective specifice şi în rezultate 
aşteptate pentru fiecare activitate. Obiectivele specifice răspund pachetului 
de cerinţe „SMART”, acestea sunt realiste, includ indicatori relevanţi, 
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măsurabili, cu termene de realizare și cu precizarea rezultatelor așteptate. 
La nivelul RAJA S.A, au fost centralizate un număr de 161 obiective 
specifice; 

 conducătorii compartimentelor au elaborat planuri strategice şi planuri 
anuale/multianuale de activitate, care includ obiective specifice, activităţi, 
indicatori de performanţă, riscuri asociate obiectivelor şi raportarea 
periodică cu privire la realizarea planurilor şi atingerea indicatorilor de 
performanţă; 

 monitorizarea performanţelor pentru obiectivele specifice s-a realizeat prin 
intermediul indicatorilor cantitativi şi/sau calitativi, inclusiv cu privire la 
economicitate, eficienţă şi eficacitate;  

 procedurile documentate elaborate sunt în conformitate cu procedura de 
sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul RAJA S.A.; pentru 
procesele și activităţile, declarate procedurabile, există o documentaţie 
adecvată şi operaţiunile au fost consemnate în proceduri documentate; 

 conducătorii compartimentelor au initiat, dezvoltat si aplicat instrumente 
adecvate de supervizare și control ale proceselor și activităţilor specifice 
compartimentului, în scopul realizării acestora în condiții de 
economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate; 

 conducătorii compartimentelor au verificat şi au aprobat activităţile 
angajaților, au dat instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea 
erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea 
legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a procedurilor documentate; 

 la nivelul compartimentelor au fost inventariate situaţiile generatoare care 
pot conduce la discontinuităţi în activitate şi a fost întocmit planul de 
continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi evaluarea 
cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională. Planul de continuitate 
a activităţii este cunoscut, accesibil şi aplicat în practică de angajații care 
au stabilite sarcini şi responsabilităţi în implementarea acestuia; 

 au fost stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, 
sursele, destinatarii acestora şi a fost dezvoltat un sistem eficient de 
comunicare internă şi externă, astfel încât conducerea şi salariaţii îşi pot 
îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile; 

 au fost definite reguli cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, 
clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor; 
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 a fost creat un sistem propriu de arhivare a documentelor, conform unei 
proceduri de sistem, în vederea asigurării conservării lor în bune condiţii şi 
pentru a fi accesibile personalului în a le utiliza; 

 evaluarea controlului intern managerial s-a efectuat prin intermediul 
compartimentelor, în conformitate cu Anexa 3 și Anexa 4 din OSGG nr. 
600/2018; 

 a fost elaborat, prin asumarea responsabilităţii manageriale, raportul anual 
asupra propriului sistem de control intern managerial; 

 Standardele de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării 
la data de 31 decembrie 2019, sunt implementate la nivelul tuturor compartimentelor. 

 
12.2. Obiective RAJA S.A. privind managementul riscurilor 

 
Managementul riscului - Standardul nr. 8 - face parte din familia standardelor 

metodologice şi are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicii 
riscului fără a limita posibilitatea dezvoltării acesteia la nivelul entității.  

Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern 
managerial, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative, scopul final 
fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil. 

Este important faptul că, dincolo de conformitatea cu acest standard, RAJA SA 
să poată să-și demonstreze capacitatea de a gestiona riscurile în anumite circumstanțe 
specifice şi într-o manieră care să susțină atingerea propriilor obiective. 

A. Principalele obiective ale managementului riscului aplicate de către RAJA 
SA constau în: 
a. Menținerea riscurilor în limitele acceptabile; 
a.1. Evaluarea riscurilor: este realizată în vederea stabilirii unei ierarhii a 
riscurilor identificate, și în funcție de tolerarea la risc, sunt stabilite cele mai 
adecvate măsuri de tratare a riscurilor, conform Standardului 8 „Managementul 
riscurilor”. La nivelul RAJA S.A. în anul 2019 au fost identificate 228 de 
riscuri (organizaționale, operaționale, legislative, de control, etc.), iar în anul 
2018 au fost identificate un număr de 234 riscuri. În anul 2019 au fost adoptate 
286  măsuri de control în vederea limitării expunerii la risc iar pentru anul 2018 
au fost adoptate un număr de 421. In cadrul acestei etape s-au formulat 
propuneri pentru riscurile identificate si evaluate cu privire la tipul de răspuns 
(strategia adoptată) considerat cel mai adecvat, respectiv au fost acceptate, s-
au stabilit criterii de monitorizare.   
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b. Emiterea de decizii adecvate de exploatare a oportunităților; 
c. Susținerea și îmbunătățirea globală a performanțelor.   
 

B. Realizarea unui management coerent al riscurilor la nivelul RAJA a 
implicat: 
a. Analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de 
risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor; 
b. Definirea nivelului de toleranță la risc / nivelului acceptabil de expunere 
la risc; 
c. Identificarea riscurilor: 

c.1. Identificarea obiectivelor și activităților aferente realizării acestora. 
Acest lucru se realizează prin elaborarea „Tabelului obiective specifice” la 
nivelul fiecărui compartiment, conform Standardului 5 „Obiective”. La nivelul 
RAJA S.A, sunt centralizate un număr de 161 obiective specifice, număr 
înregistrat și în anul 2018; 

c.2. Identificarea, descrierea riscurilor și a clauzelor care au favorizat 
apariția acestora. Identificarea riscurilor este în strânsă legătură cu activitățile 
din cadrul obiectivelor specifice se materializează prin „Formularul de alerta la 
risc (FAR)”, formular, al cărui scop, este centralizarea caracteristicilor unui risc 
în faza de identificare a acestuia. Pentru obiectivele și activitățile înscrise în 
„Tabelului obiective specifice”, s-au elaborat 228 de formulare alerte la risc în 
anul 2019, fata de un număr 234 formulare completate în anul 2018. 

c.3. Din analiza formularelor „alertă la risc” au rezultat următoarele 
acţiuni: 

- riscurile înscrise au fost reținute pentru gestionare;  
- nu au fost formulate propuneri de clasare pentru riscurile considerate 

nerelevante;  
- pentru riscurile identificate si evaluate, s-a efectuat o comparare a 

expunerii la risc cu limitele de toleranță aprobate de conducere;  
d. Gestionarea/tratarea riscurilor 
 au fost desemnați un număr de 37 salariați responsabili cu gestionarea 

riscurilor. 
 identificarea  și implementarea măsurilor de control ale riscurilor (strategia 

adoptată și tipuri de strategii aplicate în managementul riscurilor). Pe 
parcursul procesului de monitorizare permanentă a riscurilor, parametrul 
supravegheat cu precădere, a fost Probabilitatea de apariție, în acest sens 
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fiind adoptate măsuri adecvate de control în vederea reducerii acestei 
probabilități; 

 stabilirea limitei de toleranta la risc la nivelul de tolerare 3 –Tolerare 
ridicată ce necesită măsuri de control pe termen scurt; 

 transferarea riscurilor prin încredințarea gestionarii riscurilor unei terțe 
persoane prin încheierea unor contracte de asigurare, de pază și protecție, 
de mentenanță etc. 

 monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității 
acestora. Structurile subordonate au transmis  Planul de implementare a 
măsurilor de control unde au stabilit măsuri de control pentru toate riscurile 
identificate precum și termenele de implementare, astfel încât acestea să se 
afle în limita de tolerantă acceptată; 

 riscurile care nu au fost diminuate prin masurile de control adoptate, au fost 
propuse pentru tratare astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se 
situeze în limitele de toleranță aprobate. De asemenea, s-au stabilit măsuri 
de control ce trebuiesc luate în vederea reducerii nivelului riscurilor 
(reducerea probabilității sau a impactului), termenele-limită până la care 
acestea trebuie implementate, precum şi persoanele responsabile cu 
implementarea lor prin elaborarea unui planul pentru implementarea 
măsurilor de control actualizat; 

 revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor este etapa finală care 
încheie procesul de Management al riscului. 

 
C. Procesul de revizuire al riscurilor: 

 s-a analizat daca riscurile persistă; 
 daca au apărut riscuri noi; 
 impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări, caz în se 

revizuiesc nivelurile riscurilor; 
 daca sunt necesare noi măsuri de control de risc şi termene pentru 

implementarea acestora; 
 daca se impune reprioritizarea riscurilor; 
Structurile elaborează un raport cu privire la desfăşurarea procesului de 

gestionare/revizuire a riscurilor la nivelul structurii organizatorice. Raportul cuprinde 
o sinteză a activităţilor desfăşurate, în perioada de raportare, în cadrul procesului de 
gestionare a riscurilor, conţinând cel puţin următoarele aspecte: 

 activităţile derulate în perioada pentru care se întocmeşte raportul, în 
scopul tratării riscurilor identificate; 

 riscurile, tipul de răspuns şi măsurile de control instituite pentru acestea; 
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 rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate 
în perioada raportată; 

 menţiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor; 
 alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care 

au fost gestionate riscurile la nivelul structurii organizatorice. 
În baza centralizării Rapoartelor anuale transmise de structurile din teritoriu 

rezultă faptul că, un număr de 15 riscuri identificate au necesitat măsuri de revizuire. 
În vederea implementării acestui obiectiv conducerea RAJA a solicitat 

structurilor subordonate actualizarea Registrului de riscuri și a Planului de 
implementarea măsurilor de control. 

De asemenea Compartimentul de Control Intern în această perioadă a realizat 
și revizuirea procedurii de sistem Managementul riscului având în vedere prevederile 
OSGG 600/2018. 

Pentru anul 2020 conducerea își propune dezvoltarea unei culturi de 
management al riscurilor la nivelul entității prin organizare unor instruiri cu 
personalul responsabil cu managementul riscurilor. 

Pentru dezvoltarea managementului riscurilor în anul 2020 entitatea va avea în 
vedere si următoarele activități: 

 reformularea riscurilor entității prin consilierea responsabililor cu riscurile 
astfel încât acestea să fie formulate conform legislație în materie și a 
bunelor practice existente; 

 explicarea deosebirilor existente între risc și cauza care a generat apariția 
acestuia pentru a nu se crea confuzie; 

 clarificarea faptului că riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor; 
 perfecționarea personalului responsabil cu riscurile prin organizarea de 

instruiri cu Compartimentul de Control Intern; 
 programarea unor acțiuni de control privind implementarea standardelor de 

control. 

 
12.3. Principalele riscuri identificate 

 
Gândirea bazată pe risc permite operatorului de apă să determine atât factorii 

care ar putea determina abateri   si proceselor sale de la rezultatele planificate, cât și 
să aplice controale preventive pentru minimalizarea efectelor negative și să utilizeze 
la maxim oportunitățile apărute      

În cadrul anului 2019, conducerea executiva a identificat o serie de riscuri și 

anume:                                                                                                                                                                                                                                               
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12.3.1. Riscuri tehnice și operaționale 

Reprezintă riscul de pierdere sau de schimbare nefavorabila a situației 
financiare sau reducere a eficienței care rezultă din procesele interne disfuncționale 
sau inadecvate, din erorile personalului sau din erorile generate de sistemele 
informatice, precum și din manifestarea nefavorabilă a unor factori externi. 

Managerii executivi au propus legat de acest risc următoarele obiective pentru 
a determina reducerea riscurilor operaționale provenite din utilizarea sistemelor 
informatice, propuneri care au fost aprobate de Consiliul de Administratie: 
 „Diminuarea riscurilor de corupere a datelor și extinderea timpului de 

funcționare a sistemului informatic’; 
 „Diminuarea riscurilor compromiterii integrității datelor și a infrastructurii 

hardware și software’; 
 „Diminuarea riscurilor de deteriorare fizică a infrastructurii IT, de întrerupere 

a activității companiei și de pierdere iremediabilă a datelor’.  
La evaluarea riscurilor operaționale în cadrul RAJA SA a fost identificat, riscul 

privind probabilitatea unei erori umane în timpul execuției unui proces sau unei 
activități. În scopul diminuării acestui risc, entitatea aplica controale bazate în 
principal pe principiul „celor 4 ochi”, verificările din cadrul bazelor de date.  

Un alt risc operațional posibil se refera la continuitatea afacerii în condiții 
extreme. Pentru aceasta s-a solicitat structurilor subordonate dezvoltarea unui Plan 
de Continuitate al activității. 

Entitatea monitorizează riscul operațional în mod continuu prin indicatori de 
risc cheie: numărul de erori umane identificate în fiecare din ariile semnificative de 
activitate ale entității, numărul și valoarea pierderilor operaționale, numărul de erori 
înregistrate în timpul testărilor Planului de Continuitate al activității, numărul și 
durata disfuncționalităților sistemelor tehnice. 

 
12.3.2. Riscul ratei de dobândă:  
Managerii executivi cu aprobarile legale au perfectat contracte de creditare pe 

termen lung pentru cofinanțarea investițiilor din fonduri europene nerambursabile. 
Astfel, este expusă acestui risc prin activele financiare cu venit fix incluse în 
portofoliul de investiții, acestea fiind sensibile la variațiile ratei de dobândă. 
Volatilitatea ratei dobânzii poate reduce valoarea investițiilor în instrumente 
financiare.  

În scopul minimizării acestui risc entitatea se preocupă ca rezultatul raportului 
între activele și pasivele purtătoare de dobânzi să fie cât mai aproape de 1. 
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12.3.3. Riscul valutar 
Riscul valutar exprimă o probabilitate de a înregistra pierderi din raporturi 

economice, din cauza modificării cursului de schimb al valutei în perioada dintre 
încheierea contractului și scadența acestuia. 

RAJA SA utilizează pentru desfășurarea activității drept monedă leul 
românesc. 

În anul 2019 cursul de schimb leu/euro a fost sub presiune de creștere având în 
vedere nivelurile deficitului de cont curent și al deficitului bugetar în România.  

Moneda locală a suferit o devalizare față de euro (rata de schimb dintre leu și 
euro a fost la 31 decembrie 2018 de 4.6639 lei față de  4.7793la 31 decembrie 2019). 

 
12.3.4. Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate este definit ca riscul de a nu putea realiza fluxurile de 

numerar sau cerințele așteptate și neașteptate, curente și viitoare, atunci când acestea 
devin scadente și la un preț rezonabil. 

Din punct de vederea cantitativ conducerea executiva monitorizează riscul de 
lichiditate în mod continuu prin coeficientul de lichiditate. 

 
12.3.5. Riscul de credit 
Pe parcursul activității sale, RAJA SA este supusă permanent riscului de credit, 

în special datorită refuzului clienților de a-și achita la termen obligațiile contractuale. 
Conducerea monitorizează îndeaproape expunerea la acest risc prin înscrierea 

unor clauze de debranșare de la serviciile de apa și canalizare, prin perceperea de 
majorări în cazul de neefectuare a plăților, prin  notificarea utilizatorilor facturați în 
convenție de facturare individuală prin executor judecătoresc, prin poștă și/ sau pe 
teren, care au facturi neachitate după expirarea  termenului scadent de plată de 15 zile, 
dar nu mai mult de 45 de zile de la emiterea acestora, precum și prin înaintarea în 
instanță a dosarelor clienților cu obligații neachitate mai vechi de 90 de zile.  

Pentru recuperarea în instanță în totalitate a creanțelor, Direcția Juridică și-a 
propus reprezentarea în instanță a intereselor RAJA SA, prin constituirea de dosare 
la termenele prevăzute de legislație și completate cu toate documentele justificative 
în vederea apărării intereselor entități. Un rol important în câștigarea în instanță a 
cazurilor îl are și fiabilitatea informațiilor înscrise în aplicația, Managementul 
Clienților utilizata la nivelul  Direcția Comerciala. Direcția Comerciala a stabilit ținta 
de 99% pentru acest indicator de performanță.  

Pentru reducerea acestui risc Direcția Comerciala a adoptat ca strategie 
monitorizarea acestui risc.                                                                       
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Acest risc  este legat de creanțe comerciale, dar în cazul RAJA SA este redus 
datorită numărului mare de clienți înscriși în baza de date informatică. 

 
12.3.6. Riscul de tarifare (preț) asociat cadrului de reglementare 
Conform definiției din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

prețul reprezintă contravaloarea apei potabile furnizată utilizatorilor, tariful, 
contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor. 

Preturile și tarifele practicare de RAJA SA, pentru serviciile publice de apă și 
de canalizare se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente 
activităților: 
 costuri de operare, întreținere și reparații, costuri financiare; 
 realizarea de investiții și reparații capitale; 
 plata datoriei aferente creditelor contractate; 
 profit – care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare; 

 
În același timp, serviciile operatorului de apă trebuie să fie accesibile din 

punct de vedere social pentru consumatori. 
La nivelul RAJA SA, referitor la acest aspect au fost inițiate activități pentru 

identificarea cheltuielilor pe centre de cost în concordanță cu sumele înscrise în 
balanță de verificare, stabilirea unei strategii tarifare și identificarea costurilor 
conform structurii tarifului, identificarea cheltuielilor și repartizarea acestora 
conform situației realizărilor. 

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în 
infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau 
din fonduri nerambursabile. 

Pentru tratarea riscului de tarifare (preț) a fost adoptată strategia de 
monitorizare și verificare, exercitată și prin activitatea de controlul financiar 
preventiv. 

O altă măsură de control pentru diminuarea acestui risc este și asigurarea 
fiabilității sistemului informatic.  

Aceste măsuri de control aplicate au determinat diminuarea impactului și a 
probabilității de manifestare. 

  
12.3.7. Riscuri de legalitate 
 Fiecare entitate are obligația să inițieze și să dezvolte proceduri pentru 

detectarea și lupta împotriva fraudelor.  
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În acest sens, RAJA SA prin conducerea sa operativa și-a propus și realizat  
următoarelor activități: 
 analizarea datelor contabile pentru a descoperi inconsecvențe sau nepotriviri, 

analize încrucișate cu alte surse de date; 
 revizuirea sistemului de control intern pentru a reduce vulnerabilitățile 

entității, identificarea situațiilor susceptibile de a facilita fraude; 
 educarea și informarea salariaților în sensul descurajării fraudelor, deoarece 

atât fraudele din interior cât și cele din exterior au loc cu concursul angajaților; 
 elaborarea de programe de evaluare a riscurilor de fraudă în toate secțiile sau 

compartimentele firmei. 
Pentru diminuarea acțiunii riscului de frauda, la nivelul RAJA SA s-a adoptat 

ca strategie  separarea responsabilităților  înscrise în fișele postului, astfel mai mulți 
angajați sunt implicați în proces și fiecare are responsabilitate limitată. Măsura de 
control adoptată este monitorizarea respectării separării responsabilităților. De 
asemenea Serviciul Resurse Umane elaborează în fiecare an programarea salariaților 
în concediul de odihna astfel încât și prin această măsură se poate conduce la 
depistarea unor fraude de către cei care îi înlocuiesc. 

Un alt risc de legalitate caracteristic tuturor entităților inclusiv RAJA SA îl 
reprezintă verificarea privind nerespectarea legalității. 

Un rol important în reducerea acțiunii acestui risc îl reprezintă activitățile de 
control financiar preventiv desfășurate la nivelul fiecărei structuri organizatorice. Se 
poate exemplifica următoarele riscuri: 
 Riscul de schimbare legislativă; 
 Riscul de verificare parțială a documentelor supuse la viză; 
 Riscul de avizare a unor documente fără îndeplinirea condițiilor legale. 

În cazul acestui risc au fost adoptate următoarele măsuri: 
- Nominalizarea de persoane competente pentru exercitarea CFP; 
- Actualizarea procedurii de control financiar preventiv conform 

modificărilor legislative; 
- Realizarea evaluării activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de 

control financiar preventive. 
Toate aceste măsuri au contribuit la ținerea sub control al acestui risc. 
 
12.3.8. Riscul contractual 
Este un eveniment care perturbă echilibrul contractual inițial stabilit, fără ca 

vreuna dintre părți să-l fi anticipat la încheierea contractului și implicit fără a-l fi 
inclus în prevederile contractuale. 
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Pentru ca acțiunea acestui risc să fie diminuată s-a adoptat strategia 
„verificarea și justificarea  fiecărei cheltuieli să fie efectuată de către o persoană, alta 
decât cea care a identificat și fundamentat nevoia. ( principiul “celor patru ochi”) 

                          
12.3.9. Riscuri privind securitatea 
Managementul  situațiilor de Urgență, asigură prevenirea și gestionarea 

situațiilor de urgență, precum și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare 
necesare restabilirii stării de normalitate. 

Exista posibilitatea acțiunii următoarelor riscuri privind securitatea si protecția 
infrastructurii critice: 
 Exploatarea intensivă a instalațiilor și echipamentelor; 
 Starea de degradare, pe fondul lipsei resurselor de întreținere/modernizare; 
 Operarea deficitară a echipamentelor și instalațiilor; 
 Asigurarea neadecvată a pazei și protecției. 

Pentru tratarea riscurilor privind securitatea informațiilor conducerea 
RAJA a dispus măsuri care au rolul de a proteja datele cu caracter personal împotriva 
pierderilor, furtului, accesului neautorizat. S-au aplicat regulile „CLEAN DESK”, 
care garantează că toate informațiile sensibile și confidențiale, sunt blocate. 

 
12.3.10.  Riscuri legate de personal 
Din cadrul acestor riscuri menționăm riscul “deficiențe în activitatea de 

recrutare, administrare, compensare și acordare de beneficii, formare și dezvoltare 
profesională”. Acest risc este activ, SRU a stabilit ca măsură de control pentru 
diminuarea acțiunii acestui risc, elaborarea procedurii de angajare a personalului. 

Supravegherea sănătății personalului reprezintă totalitatea serviciilor medicale 
care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor 
legate de profesie, precum şi menținerea sănătății și a capacității de muncă a 
lucrătorilor 

Pentru ținere sub control a riscului “afectarea stării de sănătate și securitate a 
personalului în cadrul RAJA” au fost adoptate activități de prevenire și protecție în 
domeniul situațiilor de urgență cum ar fi: 
 instruirea, testarea și conștientizarea personalului; 
 elaborarea de instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare 

la situațiile de urgență; 
Strategia adoptata a fost monitorizare permanentă. 
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12.3.11.  Riscurile de mediu  
Managementul riscului de mediu trebuie să se axeze pe adoptarea deciziilor 

privind mediul şi sprijinirea demersului de minimizare a gradului de incertitudine. 
Riscul pentru mediu pleacă de la faptul că activităţile unei organizaţii pot 

genera anumite forme de modificare a mediului, inducând astfel un pericol potenţial. 
Se pot exemplifica; 

 Poluarea mediului. 
 Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor. 

Pentru diminuarea riscului de poluare a mediului au fost adoptate urmatoarele 
strategii: 

- Întreținerea în stare de bună funcționare a utilajelor și instalațiilor; 
- Asigurarea stocului de material natural absorbant pentru substanțele poluante;  
- Aplicarea de tehnologii innovative pentru tratare/epurare și recirculare; 
- Menținerea la parametrii prestabiliți a apelor epurate care sunt deversate în 

emisar. 
La nivelul RAJA SA, evaluarea performanței de mediu se realizează cu un set 

de indicatori care furnizează informații în scopul comparării performanței anterioare 
și actuale a organizației cu criteriile sale de performanța de mediu 

 
Consiliul de Administrație este principalul organ de supraveghere al activității 

întreprinderii și funcționează ca nivel de decizie tampon între conducerea executivă 
a societății reprezentată de directori și acționarii acesteia. 

In baza strategiei aprobate prin Planul de Administrare, pentru asigurarea unei 
supravegheri eficace a managementului companiei, s-au stabilit liniile generale ale 
strategiilor pe domenii și politici ale societății (proceduri operaționale, de dezvoltare, 
investiționale, resurse umane, comerciale, cod de etică, cod de guvernanță 
corporativă, politici de trezorerie, privind siguranța și sănătatea în muncă, privind 
relațiile cu investitorii, privind comunicarea publică și responsabilitatea socială, ș.a), 
menite să definească direcțiile de acțiune și căile de intervenție organizațională pentru 
eficientizarea activității companiei. 

Pentru a se informa și hotărî în mod eficient, Consiliul de Administrație solicită 
periodic managementului executiv, informări/rapoarte cu privire la planificarea, 
execuția bugetară și stadiul de realizare al obiectivelor stabilite prin Planul de 
Administrare, rapoarte ale stadiului activităților din cadrul departamentelor/ 
direcțiilor. 

Sistemul de proceduri instituite pentru fiecare dintre activitățile procedurabile 
ale companiei reprezintă unul dintre instrumentele eficiente de supraveghere a 
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activității societății în cadrul mecanismului de urmărire și control al acțiunilor 
întreprinse pentru materializarea obiectivelor stabilite. 

 
12.4.  Direcțiile de supraveghere și control ale activității managementului 
executiv al companiei au vizat în principal următoarele domenii de acțiune și 
intervenție organizațională: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de Administrație format din administratori profesioniști și cu vastă 
expertiză profesională în domeniu, RAJA S.A. a reușit în anul 2019, să obțină 
performanțe economico-financiare, să înregistreze un trend ascendent în ceea ce 
privește dezvoltarea activității și resurselor umane care contribuie la realizarea 
acesteia. 

Consiliul de Administrație al RAJA S.A. se întrunește la sediul societății sau 

Managementul strategic și dezvoltarea societății

Managementul activității operaționale și de investiții

ManagementuI resurselor umane și juridic

Management financiar contabil și control al gestiunii 
patrimoniale

Managementul riscurilor și sistemelor integrate de calitate-
mediu,siguranță și securitate, infrastructura critică 

Managementul comunicării și informării publice, 
transparența și dialogul social

Instrumentarul de lucru al managementului (plan, program, 
rapoarte, analize, situații, monitorizări periodice, informări, 
proceduri, sisteme și metode de management și execuție a 

task-urilor, tabloul de bord, s.a.
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în alt loc pe care el îl stabilește, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la trei 
luni, la convocarea președintelui consiliului în urma cererii a doi membrii ai 
consiliului sau de către directorul general. în cadrul ședințelor, Consiliul de 
Administrație adoptă decizii care să ducă la îndeplinirea atribuțiilor într-o manieră 
efectivă și eficientă. 

In exercitarea atribuțiilor/competențelor ce le revin prin Actul Constitutiv și 
Contractul de mandat, administratorii RAJA S.A. au acționat pe linia supravegherii 
și controlului managementului executiv, în spiritul bunelor practici de guvernanță 
corporativă și deontologie profesională, cu maximă responsabilitate, bună credință și 
profesionalism, seriozitate, control temeinic și nu au precupețit nici un efort pentru a 
atinge obiectivele asumate privind administrarea societății în anul 2019. 

Membrii Consiliului de Administrație au luat și iau decizii în interesul exclusiv 
al societății și nu au luat sau vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un 
conflict între interesele lor personale și cele ale companiei sau ale unor subsidiare 
controlate de aceasta. 

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui 
conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de 
aceasta, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și 

votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

In vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile 
implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, dar 
fără a se limita doar la acestea: 

 păstrarea competenței Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale 
a Actionarilor, după caz, de a aproba cele mai importante acțiuni privind 
administrarea patrimoniului societății; 

 solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante acțiuni din 
partea structurilor de control intern; 

 încredințarea negocierilor, referitoare la aceste acțiuni, unuia sau mai 
multor administratori; 

 recursul la experți independenți. 

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a 
informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. 
Această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, 
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investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și nu trebuie să permită abuzuri 
privind informațiile confidențiale. 

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un aspect al guvernării 
corporative, prin intermediul căreia sau inițiat, la nivelul companiilor, o serie de 
acțiuni responsabile social, ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilității și ai 
performanței durabile. 

Rolul esențial pe care RAJA S.A. îl are în domeniul apei din România, se 
completează în mod firesc cu dorința acesteia de a veni în sprijinul nevoilor reale ale 
tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activității sale. 

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de 
responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de 
responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și 

mediu. 

Domeniile prioritare în care RAJA S.A. se implică și se va implica din punct 
de vedere social sunt: dezvoltarea durabilă a comunității, educație, sport, artă și 
cultură, acțiuni umanitare, sănătate, mediu. 
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13.  AUTOEVALUARE A ACTIVITĂȚII PERSONALE ȘI A 
CONSILIULUI 

Deoarece performanța reprezintă rezultatul obiectiv al exercițiului 
administrării, supravegherii și controlului managementului executiv, în accepțiunea 
conducerii administrative a RAJA S.A., alături de o gândire strategică eficientă s-au 
definit și direcțiile strategice prin care această gândire să se materializeze. 

Competențele profesionale deosebite, vasta expertiză profesională dar și 
capacitatea de a controla dinamica văzută și nevăzută a echipei, psihologia acesteia, 
sunt doar câteva dintre atuurile managementului administrativ al RAJA S.A., un 
management integrator de sens. 

Managementul administrativ, profesionist al companiei a reușit fundamentarea 
unor planuri de administrare și management, eficace în ceea ce privește intervenția și 
supravegherea organizațională astfel încât, prin acestea să obțină optimizarea 
eficienței activității și dezvoltarea business-ului în contextul unui mediu intern și 
internațional aflat în continuă schimbare. 

In accepțiunea managementului companiei, utilizarea instrumentelor moderne 
de operaționalizare și măsurare a performanțelor, instrumente utilizate cu succes în 
managementul strategic a permis monitorizarea eficientă a direcțiilor de acțiune 
stabilite pentru atingerea obiectivelor strategice privind administrarea societății în 
anul 2019. 

Consiliul de Administrație, evaluează dimensiunea, componența și modul său 
de lucru astfel încât activitatea sa, privită în raport cu dinamica cerințelor rolului și 
atribuțiilor consiliului, să fie aliniată în permanență și astfel deciziile luate în 
administrarea companiei să fie oportune, eficace și competitive. 

In Raportul anual al administratorilor, raport care se supune spre aprobare 
Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor (AGOA) odată cu situațiile financiare 
anuale, e detaliată activitatea de administrare a societății în raport cu obiectivele 
asumate prin Planul de administrare. Tot la acest termen, conform prevederilor legale 
în vigoare, administratorii societății supun spre aprobarea AGOA, descărcarea de 
gestiune. 

Structura Consiliului de Administrație al RAJA S.A. asigură un echilibru între 
membrii executivi și neexecutivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de 
persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație, 
Procesul decizional în cadrul societății este și va rămâne o responsabilitate colectivă 
a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate 
deciziile luate în exercitarea competențelor sale. 

Membrii Consiliului de Administrație își actualizează permanent competențele 
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și își îmbunătățesc cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la 
cele mai bune practici de guvernanță corporativă pentru îndeplinirea rolului lor. 

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, actualizat, 
Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, numit de administrator din 
rândul membrilor Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de 
Administrație este numit pentru o perioadă nu ce nu poate depăși durata mandatului 
său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație (C.A.) nu indeplineste 
si functia de Directorul General al societății. 

Consiliul de Administrație în funcție al RAJA S.A. a acționat în mod colectiv, 
unitar, conform prevederilor (egale în vigoare și a respectat întocmai termenii 
mandatului acordat și angajamentele asumate privind administrarea societății în anul 
2019. 

Evaluarea activitatii Consiliului de Administratie pe baza chestionarului pentru 
implementarea de guvernanta corporativa se prezinta astfel: 

Nr.Crt Intrebari Da Nu 
Nu 
este 

cazul 
1.  Consiliul de administratie al societatii a aprobat structura 

organizatorica si numarul de posturi? 
X   

2.  A fost publicat pe site-ul propriu organigrama societatii? X   

3.  A fost publicat pe site-ul societatii lista membrilor Consiliului 
de Administratie? 

X   

4.  A fost publicat pe site-ul societatii forma cadru a contractului 
de mandat al membriclor Consiliului de Administratie? 

X   

5.  Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin odata pe 
luna? 

X   

6.  Au fost indepliniti și propusi spre aprobare (la nivelul A.G.A. 
A.D.I.) un set de indicatori de performanta pentru activitatea 
membrilor Consiliului de Administratie? 

X   

7.  Consiliul de Administratie s-a asigurat ca datele folosite 
pentru calculul indicatorilor de performanta sunt verificabile? 

X   

8.  Consiliul de Administratie a supus in atentia A.G.A. A.D.I., 
in scopul analizei si aprobarii acestuia, planul de activitate al 
societatii? 

X   

9.  Consiliul de Administratie a supus A.G.A. A.D.I. si A.G.A. 
RAJA, in scopul analizei si aprobarii acestuia, proiectul 
bugetului de venituri si cheltuieli si propunerile de rectificare 
a acestuia? 

X   

10.  Planul de Administrare a fost verificat astfel incat sa 
defineasca misiunea societatii? 

X   
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11.  Au fost verificate de catre Consiliul de Administratie 
respectarea RI, ROF si Codul de Etica ale societatii? 

X   

12.  Consiliul de Administratie al societatii a supervizat sistemul 
de transparenta si comunicare? 

X   

13.  Consiliul de Administratie a supus atentiei A.D.I. bilantul, 
contul de profit si pierdere in scopul examinarii acestora? 

X   

14.  A fost publicat pe site-ul propriu, prin grija Consiliului de 
Administratie, Raportul anual privind activitatea acestuia? 

X   

 
Rezumând cu privire la arhitectura, competența și activitatea actualului 

Consiliu de Administrație al RAJA S.A., pot menționa următoarele: 
 

 

 

 

Consiliul de Administrație
al RAJA S.A. este format din 7 
membri carecunosc și înțeleg 

foare bine rolul pe care 
administratorii îl au în

administrarea companiei 

și de aceea acționează cu toată 
priceperea, pregătirea 

profesională și determinarea lor 
pentru asumarea și îndeplinirea

acestui rol

Administratorii 
acționează

în mod competent,
profesionist și în consens

cu legislația incidență
sectorului de activitate, 
în interesul societății și
performanței acesteia

Administratorii 
supraveghează
și controlează 
performanța

managementului executiv 
și activitatea companiei; 

Prin expertiza și  
priceperea sa îndrumă 

managementul
executiv în realizarea 
eficace a sarcinilor și 

atribuțiilor

Fiecare administrator
acționează independent
și critic, constructiv în 

raport cu managementul 
executiv;

Membrii CA se complează 
unul pe celălalt, 
interrelaționând

permanent între ei dar și cu 
managementul executivComponența Consiliului 

este una echilibrată în 
ceea ce privește

experiența profesională 
și expertiza tehnică

Fiecare membru al 
Consiliului

are calificarea și 
priceperea

necesare pentru a putea
evalua corect și eficient
operațiunile și politicile
companiei pe diferitele
domenii de acțiune și

determinarea de a angaja
deciziile optime

Membrii 

actualului Consiliu de
Administrație au o vastă
experiență și expertiză în
controlul și dministrarea

companiilor, viziune 
strategică demonstrată,

integritate morală și
profesională, abilitatea

de a decide eficace
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14.  LINII DE ACȚIUNE PENTRU CONTINUAREA ȘI OPTIMIZAREA 
ACTIVITĂȚII 

Consiliul de Administratie în functie al RAJA SA, a reusit în anul 2019, prin 

obiectivele strategice de actiune stabilite în Planul de Administrare al societatii sa 

continue redefinirea strategica a companiei și sa o mentina ca o companie strategica 

de importanta majora pentru economia nationala și regionala. 

Strategiile specifice RAJA SA au fost monitorizate de membrii Consiliului de 

Administratie, aceasta monitorizare avand ca scop primordial alegerea obiectivelor 

și a criteriilor de performanta stabilite în contractele de mandat. 

Acestea au fost structurate astfel: 

a. Strategii de management operational care au avut ca scop principal 

operarea sistemului în conditii de pastrare și protejare a patrimoniului existent, a tot 

ceea ce are RAJA SA în prezent, a resurselor acestuia, respectiv pastrarea/mentinerea 

clientilor existenti, a acreditarilor, certificatelor, avizelor, întretinerea și exploatarea 

echipamentelor existente, a statiilor de epurare, forajelor, uzinelor de apa și de 

derulare a contractelor asumate. Aceasta categorie de strategii a asigurat în anul 2019 

continuitatea serviciilor, prin desfasurarea activitatilor și rezolvarea problemelor de 

zi cu zi, în conditii de eficienta economica rationala. 

b. Strategii de dezvoltare care au avut ca scop cresterea, dezvoltarea, 

extinderea patrimoniului, respectiv a numarului de clienti, construirea de noi statii de 

epurare, foraje, noi acreditari. Aceasta categorie de strategii cuprinde tot ceea ce 

asigura societatii un nou status quo, diferit, imbunatatit, sporirea și mentinerea în 

functiune a resurselor de toate tipurile economice, mijloace fixe și mobile, capital 

intelectual. 

Intreaga activitate desfasurata de Consiliul de Administratie, s-a axat pe 

management profesionist, eficace, capabil sa faca fata provocarilor și constrangerilor, 

pe dezvoltare, modernizare a infrastructurii de captare, tratare și distributie apa 

potabila și servicii de canalizare. 
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15.  EVENIMENTE ULTERIOARE 
 
 

 
Aflată în plin proces investițional și de dezvoltare a noi piețe, RAJA S.A. 

Constanța se confruntă, a doua oară în ultimul deceniu, cu o nouă criză globală, mult 
mai complexă, mult mai profundă și atipică, dată fiind componenta de sănătate 
globală, respectiv pandemia de COVID-19, devenită în mai puțin de o lună 
principalul adversar al existenței întregii umanități. 
 Viteza de extindere și desfășurare a pandemiei a venit însoțită de cortegiul 
funest al coordonatelor unei noi, profunde și extinse crize economice (nu financiare) 
globale care a început să acționeze și acționează cu o viteză asemănătoare celei de 
extindere a pandemiei și poate la fel de distructiv. 
 În luna martie 2020 conducerea manageriala a elaborat un Plan Anticriza care 
vine să încerce a soluționa o serie de probleme a căror nerezolvare în regim de urgență 
poate atrage grave și inimaginabile consecințe și suferințe pentru sute de mii de 
persoane, instituții publice și mii de agenți economici. Consiliul de Administratie a 
analizat, a aprobat și a dispus luarea de masuri urgente și radicale care sa conduca la 
diminuarea efectului COVID-19 în cadrul societatii. 

Nu a existat, nu există și nu va exista vreodată un Plan Anticriză care să poate 
anula sau bloca criza, ci doar să minimizeze riscurile asociate ei, riscuri legate de 
agravarea abruptă a coordonatelor de funcționare economico-financiară, de apariția 
și extinderea rapidă a comportamentelor atipice din partea diferitelor segmente de 
piață, de eventuale blocaje pe linia colaborărilor instituționale financiare, etc. 

 
15.1. Scopul elaborarii Planului Anticriza 
 

 Scopurile principale ale realizării Planului Anticriză se pot enunța ca fiind, în 
viziunea echipei manageriale, următoarele: 
a. Elaborarea scenariilor de evoluția probabilă privind comportamentul diferitelor 
segmente de piață structurată în raport cu tipologia utilizatorilor (instituții publice, 
agenți economici, populație), dat fiind faptul că fiecare din aceste segmente are 
propriile lui specificități comportamentele care au avut, au și vor avea o importanță 
imposibil de evaluat astăzi la adevărata lor dimensiune. 
 Se face sublinierea că nu există un plan național, european sau mondial un 
minim de metode, tehnici sau proceduri, o singură pagină scrisă care să vină în 
sprijinul definirii și utilizării aparatului metodologic fără de care Planul Anticriză 
rămâne doar o exprimare de intenții scrise. Tot eșafodajul metodologic construit și 
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utilizat a ținut exclusiv de experiență, eurism, principii generale ale unor teorii și mai 
generale și mai ales, de colaborarea interdepartamentală exemplară. 
b. Identificarea zonelor, coordonatelor și dimensiunii activităților dincolo de care 
evitarea riscurilor de a ne înscrie pe panta pierderilor irecuperabile devine imposibilă. 
c. Evitarea, respectiv minimizarea riscurilor privind apariția, perpetuarea și 
dezvoltarea evenimentelor și stărilor economico-financiare care ar compromite cât 
de cât bunele relații de colaborare cu instituțiile de finanțare externe (respectiv BERD 
– Londra) dar și cu cele de finanțare internă. 
d. Evitarea oricăror sincope în asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare prioritar pentru populație, instituțiile de sănătate publică și a celor chemate 
să asigure climatul de ordine socială menit a minimiza riscurile masive de 
contaminare a populației cu virusul COVID-19. 
e. Luarea tuturor măsurilor impuse de lege dar și de specificul activităților noastre 
pentru conservarea (cel puțin) a stării de sănătate a angajaților noștri, pentru 
minimizarea riscurilor de contaminare, evitarea internărilor de lungă durată și 
scăderii dramatice a eficacității structurilor noastre organizatorice și de intervenție. 
f. Flexibilizarea metodelor de lucru precum și a structurilor organizatorice trebuie să 
conducă la conservarea și dezvoltarea mai puternică a coordonatelor calitative a forței 
de muncă în condițiile în care eventualele disponibilizări vor avea un caracter 
temporar. 
 

15.2. Consecinte financiare 
 

 Viteza de apariție și dezvoltare a celor două laturi ale crizei globale (pandemia 
și criza economică) s-a recepționat din plin în plan social, economic și instituțional. 
Asupra duratei celor două componente și asupra duratei de revenire rămân însă 
serioase semne de incertitudine și de întrebare. 
 În opinia conducerii societatii, elementele legate de formele agresive de 
manifestare ale pandemiei se vor atenua consistent în următoarele 2-3 luni (până la 
începutul sezonului estival) dar consecințele economico-financiare vor avea forme 
de manifestare de durate și intensități diferite. De exemplu: 

- Este cât se poate de clar că activitățile de turism estival organizat sunt 
compromise în proporție de 85-90% cel puțin până la viitorul sezon estival; 

- Transportul public de persoane practic a colapsat odată cu turismul dar timpul 
de revenire va fi mult mai scurt (2-3 săptămâni după stingerea pandemiei). 

- Măsurile de igienă individuală și urbană vor duce la creșterea consumului de 
apă potabilă și de servicii de canalizare și pentru populație dar și pentru o serie 
de instituții publice și de salubrizare, indiferent când se va stinge pandemia. În 
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plus, revenirea în țară a zeci și sute de mii de persoane va determina o detentă 
a consumului de apă la nivelul întregului segment de piață definit de populație. 

  
 Aceste aspecte, aceste particularități (ca și altele) au fost constituite într-un set 
cuantificabil de ipoteze privind estimarea și prognoza volumelor fizice de servicii 
facturate, baza tuturor estimărilor și Planul Anticriză pentru perioada 2020-2021. 
 

Principalii indicatori utilizați în analiză și prognoze sunt: 
a. volumul fizic facturat de servicii de alimentare cu apă:  Qa [mc] 
b. volumul fizic facturat de servicii de canalizare:   Qc [mc] 
c. venituri din exploatare:       Vex [mii lei] 
d. cheltuieli de exploatare:       Chex [mii lei] 
e. tariful mediu pe fiecare tip de serviciu:    T [lei/mc] 
f. consumul fizic de energie electrică:     Ee [MWh] 
g. tariful mediu la energie electrică:     Te [lei/kWh] 

  
 Se adoptă, prin convenție, definiția stării interne de alertă maximă ca fiind 
starea în care sistemul este caracterizat, simultan, de următoarele valori ale 
principalilor parametri tehnico-economici: 

a. reducerea cu minim 30% a veniturilor de exploatare într-o perioadă de două 
luni, consecutive sau pe durata a 12 luni consecutive; 

b. creșterea, cu minim 25%, a cheltuielilor medii de exploatare pe perioada a 12 
luni. 

Def: Orice stare de valori mai mici dar în vecinătatea celor specificate mai sus pentru 
oricare din indicatori (prin urmare, nu obligatoriu pentru amândoi simultan) va fi 
definită drept stare de alertă: 

a. de gradul zero, dacă vecinătatea este mai mică cu până la 15-20%; 
b. de gradul unu, dacă vecinătatea este mai mică cu 21-25%; 
c. de gradul doi, dacă vecinătatea este dincolo de 25%. 

 Dacă valorile de 30% și 25% se realizează simultan în mai puțin de 30 de zile, 
există riscul falimentului.  
 Viteza cu care s-au desfășurat evenimentele induse de pandemie au făcut ca 
multe din posibilele măsuri specifice fiecăreia din aceste etape să devină, în mai puțin 
de 24 de ore, caduce, inadecvate, depășite. Este și motivul principal pentru care 
Planul Anticriză vizează în principal: 
 - proiectarea scenariului celui mai probabil pentru perioada 2020-2021; 
 - refundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli; 
 - recalibrarea planului de management și a indicatorilor de performanță; 
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 - abordarea celor mai fezabile soluții pe linia colaborărilor cu instituțiile 
bancare  externe și interne; 
 - definirea măsurilor, planurilor și programelor necesare protecției angajaților, 
rezultate atât din efectul legii cât și din specificul activităților interne sistemului. 
 
 Riscurile induse de criză sunt, de asemenea, împărțite în: 

a. Riscuri induse de pandemie: 
- apariția și propagarea panicii și degringoladei atât pe piața specifică dar și 

la nivelul structurilor organizatorice proprii; 
- generarea de cheltuieli consistente pentru protecția atât a angajaților cât și 

a clienților; 
- apariția și extinderea situațiilor și stărilor generate de comportamente 

deviante în relațiile operatorului cu utilizatorii, fie ei instituții publice, 
populație sau agenți economici. 

b. Riscurile induse de criza globală: 
- riscul reducerii severe a volumului serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare pe componentele tradiționale ale activităților economice din 
arealul deservit de RAJA S.A. Constanța (transporturi navale, turism, alte 
tipuri de transporturi, industria petrochimică, etc); 

- creșterea prețurilor și tarifelor la input-uri de bază; 
- reapariția și extinderea rapidă a blocajului financiar; 
- riscul apariției de sincope în derularea programelor investiționale cu 

finanțare externă; 
- creșterea tensiunilor de natură sindicală. 

 
 

15.3. Protectia angajatilor și masuri de diminuare a riscurilor 
contaminarii cu COVID-19 

 
Dispoziția nr.677/16.03.2020 reprezintă documentul oficial intern, în baza 

căruia s-au organizat, s-au desfășurat și se desfășoară toate activitățile de protecție a 
angajaților și diminuare a riscurilor contaminării cu virisul COVID-19, pe tot ceea ce 
definește structura organizatorică a sistemului. 
 Conducerea executiva a societatii a elaborat de asemenea și Planul Specific de 
Continuitate în situația unei epidemii, plan aprobat de Consiliul de Administratie. 
 Principalele obiective ale planului sunt identificate a fi: 

a. Identificarea funcțiilor esențiale; 
b. Identificarea personalului din grupul de continuitate; 
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c. Asigurarea continuității conducerii activităților principale; 
d. Stabilirea setului de date vitale. 

 Scopul principal al Planului Specific de Continuitate este asigurarea 
continuității funcțiilor esențiale în cadrul companiei, în contextul aplicării măsurilor 
compatibile cu tehnicile specifice de reducere a riscurilor de contaminare.  
 În mod necesar, s-au fixat, s-au definit principalele ipoteze de lucru: 

- Infectarea cu COVID-19 afectează în medie 10% din personalul care își 
desfășoară activitatea în structurile esențiale. 

- Infectarea poate afecta 30% din personalul din structurile esențiale. 
- Infectarea poate afecta 50% din personalul din structurile esențiale, caz în care 

pot apărea blocaje grave în furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare. 

 S-au luat, de asemenea, măsurile necesare pentru asigurarea continuității 
conducerii companiei cât și în secțiile și centrele zonale de producție. 
 Printr-un program urgent de dotare au fost achiziționate materiale și 
echipamente specifice în valoare (inițială) de 650.000 lei, urmând ca ulterior, în 
raport cu dinamica pandemiei, să se facă noi achiziții. 

 De asemenea, s-a organizat un SISTEM DINAMIC ȘI COORDONAT DE 
INFORMARE ȘI CONFORMARE la deciziile guvernamentale, la aplicarea 
rapidă și eficace a măsurilor de protecție, reducere a riscurilor și de control a 
personalului contaminat. 

Asa cum am prezentat in paragrafele anterioare, echipa manageriala, respectiv, 
administratorii neexecutivi, administratorii executivi cat si directorii executivi ai 
societatii vor avea ca prioritate, mai mult ca oricand asigurarea fara sincope a 
serviciului esential de alimentare cu apa si de canalizare. 

Toate eforturile vor fi depuse pentru asigurarea serviciului prioritar pe 
urmatoarele segmente de piata: populatie, institutiile de sanatate publica si a celor 
chemate sa asigure climatul de ordine sociala, respectiv obiectivele de nivel strategic 
national. 

In acest context se vor avea in vedere toate facilitatile de ordin financiar 
acordate de Guvernul Romaniei prin Ordonante de Urgenta, Ordonante Militare, Legi 
si Hotarari, pentru asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si apelarea 
la aceste facilitati „de urgenta” in orice moment in care situatia economico-financiara 
a societatii o impune. 

In prezent societatea a aplicat prevederile Ordonantei de Urgenta nr.29 din 18 
martie 2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, art. 5 si 7, privind 
amanarea la plata a datoriilor catre bugetele locale si bugetul central, urmand a apela 
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si la prevederile Legii aprobate de Parlamentul Romaniei care urmeaza a fi 
promulgata de Presedintele Romaniei, lege care prevede acordarea de credite de 
trezorerie cu dobanda „0” pentru o perioada de 18 luni, contracte de factoring cu 
bancile statului roman. 

De asemenea s-au inceput diligentele cu banca finantatoare a cotei de 
cofinantare pentru proiectele realizate din Fonduri Europene, respectiv BERD 
Londra, pentru restructurarea graficului de rambursare a ratelor prin prelungirea 
termenului de rambursare cu cel putin 2 ani. 

In aceste conditii consideram ca principiul continuitatii activitatii este realizat. 
 
 

 


