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1. BAZA LEGALA  

 

Raportul Anual al Consiliului de Administrație al RAJA S.A. cu privire la 

activitatea pentru anul 2021 a fost elaborat în conformitate cu prevederile 

art.56 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, avand in vedere si urmatoarele 

reglementari: 

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 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. 

- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 

consolidate; 

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

- Contractele de Mandat incheiate cu administratori si directori; 

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

corporativă a întreprinderilor publice; 

- Actul Constitutiv al RAJA S.A.. 

- 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. 

 

Operatorul RAJA S.A. 

RAJA S.A. este cel mai mare operator regional în domeniul alimentarii cu apă a 

populației din Romania. În aria de operare își duc viată și își desfășoară activitatea peste 3 

milioane de locuitori la care, pe timpul sezonului estival, se mai adaugă în medie 2,5 

milioane turiști. 

RAJA S.A. este membru fondator al Asociației Romane a Apei și, în același timp, 

este prima companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă și canalizare din Romania 

care a devenit membra IWA ( Asociația Internaționala a Apei). 

RAJA S.A. are o particularitate, comparativ cu unitățile similare din țară, datorită 

învecinării cu Marea Neagra si a activităților economice din acest areal: peste 90% din apă 

furnizată este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de 

energie electrică. 
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Nr. 
Crt. 

Specificație U.M. 
Anul 2021/ 

2010 (%) 2010 2020 2021 

1. Lungime rețea distribuție, din care: Km 2.403 3.241 3.303 137% 

1.1.  - în mediul rural Km 934 1.495 1.551 166% 

2. Aducțiuni Km 613 739 761 124% 

3. Rezervoare Nr 109 190 196 180% 

4. Stații pompare apă potabilă Nr 54 86 93 172% 
 

 

Nr. 
Crt. 

Specificație U.M. 
Anul 2021/ 

2010 (%) 2010 2020 2021 

1. Lungime rețea canalizare, din care: Km 1.153 2.194 2.228 193% 
1.1.  - în mediu rural Km 80 452 481 601% 
2. Stații pompare ape uzate Nr 78 172 179 229% 
3. Stații epurare Nr 11 17 18 164% 
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3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII 

 

RAJA S.A. este organizata la nivel central în directii, servicii si birouri iar la 

nivel teritorial în Centre Zonale astfel: 

• La nivel central functioneaza 9 Directii (in cadrul carora activeaza servicii, 

departamente, birouri, sectii, compartimente care deservesc intreaga activitate 

a societatii), astfel: 

 

  
 

• Directia Coordonare Centre Zonale are în subordonare 8 Centre Zonale care 

la randul lor sunt conduse de un Sef de Centru Zonal si un Contabil Sef. 

Centrele Zonale functioneaza ca centre de profit si pierdere, au autonomie în 

luarea deciziilor la nivel regional dar nu au personalitate juridica.  

 

Centrele Zonale raspund de contractarea, facturarea, incasarea productiei în 

aria de deservire. Au sarcini distincte în ceea ce priveste mentinerea si 

intretinerea în 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 
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cadrul Directiei Economice în balanta consolidata a societatii: 
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4. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-

FINANCIARI 

 

4.1. Diagnosticul economico-financiar 

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

intocmind buget de venituri si cheltuieli potrivit O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, 

aprobat prin hotarare de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 

Situatiile financiare ale societatii sunt aprobate de Adunarea Generala Ordinara 

a Actionarilor si intocmite în conformitate cu legislatia în vigoare. 

Analiza comparativa a principalilor indicatori în intervalul 2019 – 2021 este 

urmatoarea: 

-mii lei- 

Nr. 

Crt 
Indicator Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Variatii relative 

2020/2019 2021/2020 

1 Venituri totale 358.654 362.989 409.954 1,20 % 12,94 % 

2 Cheltuieli totale 337.281 350.966 367.677 4,06% 4,76 % 

3 Venituri din 
exploatare 

356.431 361.266 408.750 1.36 % 13,14 % 

4 Cheltuieli din 
exploatare 

329.979 344.984 362.535 4,55 % 5,09 % 

5 Venituri 
financiare 

2.223 1.723 1.204 -22,51 % -30,12 % 

6 Cheltuieli 
financiare 

7.302 5.982 5.142 -18,08 % -14,04 % 

7 Rezultat brut 21.373 12.023 42.277 -43,75 % 251,63 % 
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Nivelul realizat al principalilor indicatori economici arata ca sistemul se afla 

în concordantele eficientei economice, departe de zona amenințătoare a pierderilor 

financiare, astfel ca: 

a) Veniturile totale, fata de anul 2020, a fost cu peste 46,9 milioane lei mai 

mare în anul 2021, respectiv 51,3 milioane lei fata de anul 2019; 

b) Veniturile din exploatare au fost, de asemenea cu peste 47,4 milioane lei 

mai mari în anul 2021 fata de anul 2020, respectiv 52,3 milioane lei fata de 

anul 2019; 

c) Profitul brut a fost de peste 42,2 milioane lei, mai mare decat cel realizat în 

anul 2020 cu circa 30,2 milioane lei, in principal datorita cresterii 

veniturilor din productia vanduta respectiv a ajustari tarifare cu intrare in 

vigoare incepand cu 01.08.2021 

 

 
 

Situatia activelor în intervalul 2019 – 2021 se prezinta astfel: 
 

Nr. 

Crt 
Denumire element  UM An 2019 An 2020 An 2021 

1 Active imobilizate mii lei 351.637 598.685 1.048.195 

2 Active circulante mii lei 253.914 263.435 261.989 

3 
Active circulante nete/datorii 

curente nete 
mii lei 193.684 210.338 188.356 

4 

Datorii cu termen de plata mai 

mare de 1 an (credit BERD, 

alte datorii) 

mii lei 91.161 92.186 96.933 
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Grafic situatia activelor în intervalul 2019 – 2021 se prezinta astfel: 

 

 
 

Situatia pasivelor curente în intervalul 2019 – 2021 se prezinta astfel: 

 

Nr. 

Crt 
Denumire element  UM An 2019 An 2020 An 2021 

1 Sume datorate institutiilor de credit mii lei 18.920 19.241 20.664 

2 Datorii comerciale - furnizori mii lei 29.271 18.478 38.284 

3 
Alte datorii(datorii fiscale, salarii, 

asigurari sociale) 
mii lei 13.480 16.872 16.316 

 

Grafic situatia pasivelor curente în intervalul 2019 – 2021 se prezinta astfel: 
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4.2. Diagnosticul și managementul operațional de producție 

 

O analiză succintă a principalelor aspecte privind diagnosticul și managementul 

producției are ca punct de plecare evoluția pe termen lung a principalilor indicatori de 

producție, evoluție prezentată în tabelul următor: 

Nr.  

Crt. 
Indicator U.M. 2019 2020 2021 

1 Productia facturata d.c. mii mc 83.432 82.642 87.583 

1.1   - apă potabilă mii mc 43.511 43.724 44.543 

1.2   - canalizare mii mc 39.921 38.918 43.039 

2 1.1 / 1 % 52,15 52,90 53,96 

3 Productia facturata d.c. mii lei 344.501 347.723 395.211 

3.1   - apă potabilă mii lei 191.884 195.817 224.453 

3.2   - canalizare mii lei 152.617 151.906 170.758 

4 3.1 / 3 % 55,70 56,31 56,79 

 

a. Faţă de 2019, volumul fizic total de servicii s-a marit în 2021 cu circa 6 %. 

Analiza distinctă a dinamicii volumului facturat de apă potabilă respectiv a 

serviciului de canalizare se prezintă conform graficelor și specificațiilor de mai 

jos: 

 

 
 

In contextul pandemiei globale se constata ca membrii conducerii societatii au 

monitorizat cu maxim atentie productia de apa, astfel, intr-un context economic de 

instabilitate in activitati din toate domeniile au inregistrat scaderi majore de productie, 

RAJA si-a mentinut echilibrul inregistrand o crestere fata de anul 2020 de 4.941 mii mc apa 

facturata si canalizare. 
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Grafic, dinamica producţiei fizice totale, înregistrează urmatorul trend: 

 

 
 

a.1. Evolutia productiei fizice pe tipuri de activitati: 

 
 

Din cate se poate observa, din punct de vedere al productiei fizice cresterea 

cantitatilor facturate de apa fata de anul precedent cu 819 mii mc, a gradului de colectare al 

apelor uzate cat si a cantitatilor abundente de precipitatii cazute in prima parte a anului 2021 

care impreuna s-au concretizat intr-o crestere de 4.121 mii mc, sunt factori care au exercitat 

un impact direct asupra productiei fizice totale. 

 

b. Valoric, trendul producţiei facturate este crescător, fata de 2020 volumul valoric 

total de servicii s-a marit în 2021 cu circa 13,6%, respectiv cu 14,7% fata de anul 

2019. 
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Pentru fiecare din cele două componente ale serviciului, dinamica înregistrată pentru 

orizontul celor 3 ani se prezintă conform figurii de mai jos: 

 

 
 

 

4.3. Aspecte privind stadiul litigiilor, provizioane si ajustari pentru 

depreciere  

 

4.3.1. Situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti la 31.12.2021: 

 

La finalul anului 2021, situația litigiilor aflate pe rolul Serviciului Juridic se prezintă 

astfel: 

- 131 dosare în care RAJA S.A. are calitatea de pârât, reclamant, intervenient, 

contestator, terț poprit, etc. 

- 74 dosare privind debite apă - agenții economici aflați în procedura insolvenței/ 

faliment/ reorganizare/ radiere, potrivit Legii nr. 85/2006 și nr. 85/2014; 

- 12 dosare privind alte debite - agenții economici aflați în procedura insolvenței/ 

faliment, potrivit Legii nr. 85/2006 și nr. 85/2014; 
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- 2  dosare – cerere de plată agenți economici, privind facturi apă emise după intrarea 

în faliment; 

- 46  dosare în care RAJA S.A. a formulat plângeri penale – are calitatea de petent; 

- 8  dosare penale în care RAJA S.A. are calitatea de învinuit; 

- 2 dosare penale în care RAJA S.A. poate avea calitatea de învinuit dacă petenții   se 

constituie parte civilă împotriva RAJA S.A. 

În cadrul dosarelor precizate mai sus, consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic 

au asigurat prezența în fața instanțelor de judecată la termenele stabilite și au susținut 

interesele societății în cauzele respective. 

De asemenea, au fost întocmite înscrisuri specifice conform codului de procedură 

civilă, a codului de procedură penală și a legislației specifice fiecărei spețe, în dosarele în 

care RAJA S.A. este parte (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, căi de atac, etc), iar 

acolo unde a fost cazul au colaborat cu celelalte servicii din cadrul RAJA S.A. 

 

4.3.2. Prezentarea principalelor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti si stadiul 

acestora, dosare în care RAJA S.A. are calitatea de reclamant, contestator, parat: 

1. Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 1296/118/2017 

CL 5 

Reclamant RAJA S.A. 

Pârât Al Stom Company S.R.L. 

Obiect: cerere plată penalități de întârziere în cuantum de 819.209,11 lei  

Stadiu procesual: suspendat Legea 85 

 

2. Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 5567/118/2017 

CL 5 

Reclamant RAJA S.A. 

Pârâți: Al Stom Company S.R.L. și Petroconst S.A.  

Obiect: despăgubiri în cuantum 4.433.850 lei reprezentând valoarea estimată a costurilor 

pentru remedierea lucrărilor, după rezilierea Contractului CL 5 “Conducta de descărcare în 

Marea Neagră – localitatea Mangalia” 

Stadiu procesual: s-a disjuns cererea față de Al Stom Company S.R.L. - dos. 152/118/2018 

(suspendat Legea 85),  

S-a suspendat judecata cererii față de Petroconst până la soluționarea dosarului nr. 

675/118/2016/a5. 
3. Tribunalul Constanța 

Tribunalul Constanța 

Secția a II-a civilă (falimente) 

Dosar nr. 675/118/2016/a5 

CL 5 și CL 19 

Contestatoare: RAJA S.A. 

Intimate: Al Stom Company S.R.L. în insolvență prin administrator special și administratorul 

judiciar MPM 
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Obiect: contestație la măsura neînscrierii în tabel privind: 

1. 7.535.022,67 lei reprezentând creanțe din răspunderea contractuală conform Contractului CL 

5 “Conducta de descărcare în Marea Neagră – localitatea Mangalia” având acordul contractual 

înregistrat sub nr. 13558/22.03.2011, compuse din: 

- 819.209,11 lei fără TVA - penalități datorate pentru nefinalizarea în termen a lucrărilor ce fac 

obiectul Contractului CL 5 

- 6.483.144,76 lei (TVA inclus) – reprezentând contravaloarea lucrărilor de remediere rămase 

de executat urmare rezilierii Contractului CL 5 

- 232.668,80 lei (TVA inclus) - reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare prestate 

de TPF CPROJECT S.R.L. în contractul de servicii nr. 65928/03.08.2017 - “Servicii de 

consultanță și concepție tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire pentru lucrările 

de remediere aferente contractului de lucrări CL 5 – “Conducta de descărcare în Marea Neagră 

– localitatea Mangalia” din cadrul Proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-Ialomița”. 

- 2.509.687,36 lei - reprezentând penalități de întârziere calculate pentru nefinalizarea la termen 

a lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări CL 19 - “Reabilitare front captare și rețea de 

alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată menajeră în 

municipiul Fetești”.  

Stadiu procesual: fond cu reluarea judecății după suspendare, obiecțiuni la expertiză tehnică 

Termen: 21.04.2022 

Data estimată a soluției: – 

Evaluarea șanselor de câștig: 80% 

 

4. Curtea de Apel Constanța 

Secția a II-a civilă 

Dosar nr. 675/118/2016/a38 

CL 5 și CL 19 

Recurentă reclamantă: RAJA S.A. 

Intimate: Al Stom Company S.R.L. în insolvență prin administrator special și administratorul 

judiciar MPM 

Obiect: apel împotriva sentințe civile nr. 1995/19.12.2019 pronunțată de judecătorul sindic în 

dosarul nr. 675/118/2016/a38 al Tribunalului Constanța, secția a II-a civilă 

Sentința fondului: respinge ca neîntemeiată contestația formulată de RAJA S.A. în 

contradictoriu cu intimații Al Stom Company S.R.L. prin administrator special Papadumitru 

Alexandru și MPM Insolvency IPURL, în calitate de administrator judiciar (contestație față de 

măsura administratorului judiciar cuprinsă în adresa nr. 255/13.05.2019 de a nu admite cererea 

modificatoare a cererii de admitere a creanței la masa credală și înscrierea în tabelul preliminar 

al obligațiilor debitoarei cu suma suplimentară de 2.635.345,67 lei (diferență de întindere a 

prejudiciului efectiv reprezentând contravaloarea lucrărilor de remediere rămase de executat 

urmare rezilierii Contractului CL 5) 

Soluție: suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 675/118/2016/a5 

 

5. Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 6226/118/2017 

(la care s-a conexat 459/36/2017) 

CL 19 

Reclamantă: Al Stom Company S.R.L. în insolvență 

Pârâte: RAJA S.A. și Certasig  
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Intervenient accesoriu: Ludwig Pfeiffer Hoch 

Obiect: 

1. suspendarea actelor administrative reprezentate de revendicarea RAJA S.A. nr. 

55903/24.06.2016 și înștiințarea de plată 61311/12.07.2016 emisă de RAJA S.A., până la 

soluționarea pe fond a cauzei, 

2. constatarea faptului că reclamanta nu datorează RAJA S.A. penalități de întârziere pentru 

nefinalizarea la termen a lucrărilor conform revendicării RAJA S.A. nr. 55903/24.06.2016 și a 

înștiințării de plată nr. 61313/12.07.2016 emisa de RAJA S.A. și, 

3. pe cale de consecință, anularea revendicării RAJA S.A. nr. 55903/24.06.2016 și a înștiințării 

de plată nr. 61311/12.07.2016 emisă de RAJA S.A. 

4. repunerea părților în situația anterioară efectuării plății de către pârâta Certasig către pârâta 

RAJA S.A., cu obligația RAJA S.A. la restituirea către Certasig a tuturor sumelor încasate de 

la aceasta în temeiul revendicărilor și cererilor de plată ce fac obiectul prezentului dosar 

5. să constatați culpa pârâtei RAJA S.A. pentru nefinalizarea la termen lucrărilor care au făcut 

obiectul Contractului 

6. să se constate că toate revendicările transmise de pârâta RAJA S.A. în perioada notificării 

defecțiunilor, însoțite de cereri de plată, nu sunt imputabile reclamantei 

Soluția fondului (neredactată): Respinge cererea de suspendare a actelor administrative 

reprezentate de Revendicarea RAJA S.A. nr. 55903/24.06.2016 si Instiintarea de plata nr. 

61311/12.07.2016, pana la solutionarea pe fond a cauzei, ca ramasa fara obiect. Admite cererea 

formulata de catre reclamanta SC AL STOM COMPANY S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR 

JUDICIAR MPM INSOLVENCY IPURL, in contradictoriu cu paratii RAJA S.A. si SC 

CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE SA PRIN LICHIDATOR 

JUDICIAR CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L. si cu intervenienta accesorie LUDWIG PFEIFFER 

HOCH – UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, astfel cum a fost modificata si completata. 

Constata ca reclamanta SC AL STOM COMPANY S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR 

JUDICIAR MPM INSOLVENCY IPURL nu datoreaza paratei RAJA S.A. penalitati de 

intarziere pentru nefinalizarea la termen a lucrarilor, conform Revendicarii RAJA S.A. nr. 

55903/24.06.2016 si Instiintarii de plata nr. 61311/12.07.2016, emise de RAJA S.A. Dispune 

anularea Revendicarii RAJA S.A. nr. 55903/24.06.2016 si Instiintarii de plata nr. 

61311/12.07.2016, emise de SC RAJA SA. Dispune repunerea partilor in situatia anterioara 

efectuarii platii de catre parata SC CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI 

REASIGURARE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L. catre 

parata RAJA S.A. (cu obligatia RAJA S.A. la restituirea catre SC CERTASIG - SOCIETATE 

DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA 

CLUJ S.P.R.L. a sumei de 4.632.128,64 lei incasata in temeiul Revendicarii nr. 

55903/24.06.2016. Constata culpa paratei RAJA S.A. pentru nefinalizarea la termen a lucrarilor 

care au facut obiectul Contractului CL 19 Fetesti. Constata caracterul neimputabil reclamantei 

SC AL STOM COMPANY S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MPM 

INSOLVENCY IPURL al revendicarilor transmise de catre parata RAJA S.A., in perioada 

notificarii defectiunilor, respectiv: Revendicarea SC RAJA nr. 18373/02.03.2017 si 

Determinarea inginerului, Revendicarea RAJA S.A. nr. 45246/29.05.2017 si Determinarea 

inginerului, Revendicarea RAJA S.A. nr. 114382/20.12.2017 si Determinarea inginerului, 

Revendicarea RAJA S.A. nr. 183/03.01.2017 si Determinarea inginerului.  

Fond: Admite cererea de interventie accesorie in favoarea reclamantei, formulata de catre 

intervenienta LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GMBH & CO. KG. Obliga 

paratii RAJA S.A. si SC CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE 

SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA CLUJ SPRL la plata catre reclamanta 

SC AL STOM COMPANY S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MPM 
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INSOLVENCY IPURL a cheltuielilor de judecata in suma de 6.200 lei (onorariu expert 

expertiza tehnica). Obliga paratii RAJA S.A. si SC CERTASIG - SOCIETATE DE 

ASIGURARE ȘI REASIGURARE SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA 

CLUJ S.P.R.L. la plata catre intervenienta LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU 

GMBH & CO. KG a cheltuielilor de judecata in suma de 64.652,96 lei (8.700 onorariu expert 

expertize tehnice, 20 lei taxa judiciara de timbru, 39.577,08 lei onorariu avocat, 16.355,88 lei 

cheltuieli de transport). 

Recurs stramutat la Curtea de Apel Galati – suspendat judecarea cauzei pana la dezlegarea unor 

chestiuni de drept – Curtea Constitutionala.  

 

6.Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 325/118/2018 

CL 19 

Reclamant-pârât: RAJA S.A. 

Pârât-reconvenient: Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & CO. KG  

Obiect cerere introductivă: plată a penalităților de întârziere în cuantum de 5.509.687,36 lei 

Obiect cerere reconvențională: anularea Determinărilor Inginerului ING 142/02.02.2017, 

168/20.03.2017 și 398/12.01.2018, ca nelegale și netemeinice dată fiind absența prejudiciului 

Beneficiarului și caracterul nejustificat al sumelor imputate, precum și să se constate că prin 

executarea Garanției de Bună-Execuție între părți s-au stins orice datorii 

Stadiu procesual: suspendat până la soluționarea dosarului nr. 6226/118/2017 

 

7.Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 1029/118/2018 conexat la Dosar nr. 325/118/2018 

CL 19 

Reclamantă: RAJA S.A. 

Pârâtă: Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & CO. KG 

Obiect: plată sumei de 3.193.622,84 lei reprezentând valoarea lucrărilor de remediere 

Stadiu procesual: conexat la dosarul nr. 325/118/2018 

 

8.Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 2754/118/2018* 

CL 5 

Reclamantă: Al Stom Company S.R.L. în insolvență 

Pârâtă: RAJA S.A. 

Obiect: obligarea RAJA S.A. la plata despăgubirilor estimate provizoriu la suma de 7.000.000 

lei, urmare nerespectării Contractului CL5 prin: 

(i). neobținerea autorizațiilor de construire necesare lucrărilor aferente Contractului CL05 

Mangalia, 

(ii). revendicarea Garanției de bună execuție a contractului in valoare de 1.638.418,22 lei, 

sumă pe care pârâta a încasat-o în mod nejustificat de la Certasig S.A., deși nu era îndreptățită 

să emită o astfel de revendicare, 

(iii). nerespectarea clauzelor contractuale privind prelungirea duratei de execuție a lucrării la 

care era îndreptățită reclamanta în cadrul Contractului CL05 Mangalia, 

(iv). rezilierea în mod nejustificat și unilateral a Actului adițional nr. 9, deși propunerea din 

cadrul acestui Act adițional necesita emiterea unei noi autorizații de construire,  



 

 
 

21 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2021 

(v). neobținerea Autorizației de Construire pentru Soluția tehnică de derocare a 

formațiunilor calcaroase întâlnite pe traseul conductei in largul Marii, deși aceasta soluție a fost 

aprobată de pârâta RAJA S.A., executant si Inginer, 

(vi). neobținerea Certificatului de urbanism pentru noua soluție tehnica din Actul adițional 9, 

deși aceasta era in sarcina RAJA S.A. 

Stadiu procesual: fond, termen 12.05.2022 - pentru ca expertul să răspundă la obiectiunile la 

raportul de expertiză geotehnica 

Data estimată a soluției: – 

Evaluarea șanselor de câștig: 85% 

 

9.Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 5244/118/2018 

Reclamantă: Ludwig Pfeifer Hoch – und Tiefbau GMBH & CO.KG 

Pârât: RAJA S.A.  

Obiect: cerere în anularea documentul constatator primar nr. 63209/18.VII.2016, suspendat 

până la soluționarea dosarului nr. 6226/118/2017 

 

10.Tribunalul Constanța 

Secția a II-a civilă (falimente) 

Dosar nr. 675/118/2016/a5 

CL 5 și CL 19 

Contestatoare: RAJA S.A. 

Intimate: Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A. 

Obiect: contestatie tabel preliminar pt sume neinscrise – 1.089.402,16 lei – lucrari neexecutate 

CL2B –  

Reunit cu dos. 15563/3/2019/A21 – contestaor Delta Antrepriza de Constructii si Montaj S.A. 

– in insolventa pe Legea nr. 85/2014, pentru sume inscrise in tabelul preliminar – 93.775 lei  

Stadiu dosar: contestatie fond – termen 05.05.2022- pentru raspuns expert la obiectiunile 

formulate de parti la raportul de expertiza tehnica   

Evaluarea șanselor de câștig: 50% 

 

11. Tribunalul Constanța 

Secția a II-a civila 

Dosar nr. 8046/118/2019* 

CL 19 

Reclamantă: Al Stom Company S.R.L. în insolvență 

Pârâtă: RAJA S.A. 

Obiect: angajarea răspunderii contractuale a pârâtei și obligarea acesteia la plata următoarelor 

sume: (i). 1.362.791 lei reprezentând lucrări de săpătura manuală de pe strada Călărași, care nu 

au putut fi executate cu mijloace mecanizate deși conform contractului toate lucrările de 

săpătura urmau a fi efectuate cu mijloace mecanizate 

(ii). 136.009 lei reprezentând cheltuieli generate de modificarea proiectului beneficiarului 

RAJA S.A. cu un număr de peste 300 de dispoziții de șantier modificatoare, ce au inclus costuri 

de reproiectare în valoare de 136.009 lei 

(iii). 5.683.718 lei reprezentând cheltuieli în perioada aprilie 2014- iunie 2016, perioadă în care 

deși s-a acordat parțial termen suplimentar (până în noiembrie 2015) RAJA S.A. a refuzat sa 

acopere costurile, inclusiv cele cu montarea căminelor de branșament (operațiune care exceda 

contractului), remedieri repetate ale drumurilor ce au avut condiții precare încă de la debut 
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(iv). prejudiciul și a daunele cauzate urmare nerespectării contractului CL 19 constând în - 

dobânda legală a sumei de 4.632.128,64 lei, încasata nelegal si nejustificat de către RAJA S.A. 

de la Certasig, de la data achitării ei și până în prezent; - daunelor cauzate urmare a publicării 

în sistemul SEAP/SICAP a unui certificat negativ care a împiedicat pe o perioada de 3 ani 

participarea la orice altă procedură de achiziții publice; - pierderea profitului estimat pe anul 

2017 raportat la contractele comerciale semnate și aflate în derulare ; - pierderii credibilității în 

relația cu parteneri tradiționali (ERBASU S.A., DELTA ACM S.A., Șantierul Naval C-ta, etc). 

Stadiu procesual: suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului 6226/118/2017 

Evaluarea șanselor de câștig: 20% (depinde de soluția definitivă din dosarul nr. 6226/118/2017) 

 

12.Tribunalul Bucuresti 

Secția a II-a civila 

Dosar 3167/118/2020 

Reclamantă: Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. K.G. 

Pârâtă: RAJA S.A. 

Obiect: suspendarea efectelor documentului constatator emis de RAJA S.A. sub nr. 

49618/20.05.2020 până la soluționarea acțiunii în anularea actului administrativ. 

Stadiu dosar: in rejudecare fond - admis cererea reclamantei Ludwig Pfeiffer Hoch – und 

Tiefbau GmbH & Co. KG în contradictoriu cu pârâta RAJA S.A. Dispune suspendarea efectelor 

Documentului constatator nr. 49618/20.05.2020 emis de RAJA S.A., până la soluţionarea 

definitivă a dosarului nr. 34987/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Obligă pârâta la 

plata către reclamantă a sumei de 6050 cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 

13. Curtea de Apel Constanța 

Dosar nr. 46/118/2021* 

CORECTIE ONESTI CS1 

Intimat - Reclamant  MFE 

Recurentă - Pârâtă: RAJA S.A. 

Obiect: recurs împotriva sentinței civile nr. 433/12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța 

Sentința fondului: prin sentința civilă nr. 433/12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, 

secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 46/118/2021, în partea atacată cu 

prezentul recurs, s-a admis acțiunea și a fost anulat în parte actul administrativ reprezentat de 

Raportul de neconformitate nr. 54901/29.06.2020, respectiv cu privire la mențiunea de la 

punctul 6 al Raportului – „Concluziile activității de verificare” și anume: „Beneficiarul se 

încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr.15/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 2 alin. 4 lit. c), astfel că sumele rezultate din aplicarea reducerii procentuale vor 

fi suportate din conturile Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal 

de credite”, precum și a tuturor efectelor juridice produse de mențiunea respectivă 

Stadiu procesual: recurs, în așteptarea OG cu corecții, s-a formulat cerere de sesizare a ICCJ în 

vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

TERMEN 23.05.2022 

 

14. Tribunalul București 

Secția a VI-a civilă 

Dosar nr. 34219/3/2020 

CL 19 

Reclamantă: Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & CO. KG 

Pârâtă: RAJA S.A. 

Obiect: anularea documentului constatator final nr. 49618/20.05.2020 
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Stadiu procesual: suspendat până la soluționarea dosarului nr. 6226/188/2017 și dosarului nr. 

675/118/2016/a5 

 

15. Tribunalul București 

Secția a VI-a civilă 

Dosar nr. 10817/3/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: societatea de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A. 

Obiect: obligarea pârâtei la plata sumei de 5.433.123,845 lei, din care:  

(i) 4.343.721,685 lei reprezentând obligație de plată din scrisoarea de garanție de bună execuție 

seria M nr. 000004513 emisă de pârâtă, cerută pentru încălcarea obligațiilor de întocmire a 

detaliilor de execuție și a documentelor necesare pentru cartea construcției, de predare a 

documentelor necesare completării capitolelor A și ale B ale cărții construcției și de a preda 

fizic, în teren, lucrările și  

(ii) 1.089.402,16 lei reprezentând obligație de restituire a Sumelor Reținute născută din 

scrisoarea de garanție pentru Sume Reținute seria M nr. 000014624 emisă de pârâtă, cerută 

pentru întârzierea obligației de remediere. 

Stadiu procesual: soluționat, neredactat. Hotarâre 2380/2021 din 08.10.2021; Admite cererea 

de chemare în judecată. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5433123,845 lei 

reprezentând debit datorat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea 

de apel se va depune la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă.  

SENTINTA NU A FOST COMUNICATA 

 

16. Tribunalul Constanța 

Secția de contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 4245/118/2021 

Reclamant: MFE 

Pârât: RAJA S.A. 

Obiect: repararea pagubei de MFE suferite prin obligarea pârâtei la plata sumei de 111.641,10 

lei pe care a plătit-o în locul beneficiarului în temeiul unei prevederi, anulate în primă instanță, 

cuprinsă în raportul de neconformitate nr. 54901/29.06.2020 

Stadiu procesual: fond, suspendat până la 46/118/2021* 

 

17. Tribunalul București 

Secția a II-a de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 5893/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea Raportului de neconformitate nr. 47370/12.05.2021 emis de Minister (CL 9) 

TRIMIS DOSAR LA ICCJ PT SOLUTIONARE - CONFLICT NEGATIV DE 

COMPETENTA  

 

18. Tribunalul București 

Secția a II-a contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 5900/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea Raportului de neconformitate nr. 40844/21.04.2021 (CL 10) 
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Stadiu procesual: Hotărâre 148/2022 din 18.01.2022: Admite excepția necompetenței teritoriale 

a Tribunalului București. Declină competența de soluționare a cauzei în Tribunalului Constanța. 

Constată ivit conflictul negativ de competență Tribunalul București și Tribunalul Constanța. 

Trimite cauza Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării conflictului de 

competență. 

 

19. Tribunalul București 

Secția a II-a contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 5898/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4493/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16322/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare Minister sub nr. 15550/12.02.2021, anularea Notei de constatare (CL 13) 

Trimite cauza Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării conflictului de 

competență. 

 

20. Tribunalul București 

Secția a II-a de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 5892/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4494/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16323/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15572/12.02.2021 (denumită în continuare 

“Nota de constatare”), anularea Notei de constatare (CL 14) 

Trimite cauza Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării conflictului de 

competență. 

 

21. Tribunalul București 

Secția a II-a de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 5894/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4495/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16324/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15084/11.02.2021, anularea Notei de constatare 

(CL 15) 

Stadiu procesual: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Decizia nr. 

4495/25.03.2021 şi Nota de constare nr. 15084/11.02.2021 emise de Ministerul Investiţiilor şi 

Proiectelor Europene. Obliga paratul la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în 

cuantum de 5455 lei. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.  

SENTINTA NEREDACTATA 

 

22. Curtea de Apel Constanța 

Secția de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 349/36/2021* 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 



 

 
 

25 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2021 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4500/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16330/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15063/11.02.2021, anularea Notei de constatare 

(CL 18) 

Stadiu procesual: Hotărâre 16/2022 din : 31.01.2022 : Respinge acțiunea ca nefondată. 

SENTINTA NEREDACTATA 

 

 

23. Curtea de Apel Constanța 

Secția a II-a civilă, de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 352/36/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4496/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16325/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15060/11.02.2021, anularea Notei de constatare 

(CL 26) 

Stadiu procesual: Hotarâre 286/2021 din 28.12.2021: Respinge plângerea, ca nefondată.  

SENTINTA NEREDACTATA 

 

24. Curtea de Apel Constanța 

Secția de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 350/36/2021* 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4501/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16329/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15527/12.02.2021, anularea Notei de constatare 

(CL 32) 

Stadiu procesual: Hotarâre 36/17.02.2022. Respinge plângerea, ca nefondată.  

SENTINTA NEREDACTATA    

  

25. Curtea de Apel Constanța 

Secția a II-a civilă, de contencios fiscal și administrativ 

Dosar nr. 351/36/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4499/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16328/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15373/12.02.2021, anularea Notei de constatare 

(CL 34) 

Stadiu procesual: Hotărâre 250/2021 din 25.11.2021: Admite excepția necompetenței teritoriale 

a Curții de Apel Constanța. Declină competența de soluționare a cauzei privind pe reclamanta 

RAJA S.A. și pârâtul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în favoarea Curții de Apel 

București 

TERMEN 03.05.2022 

 

26. Tribunalul București 

Secția a II-a contencios administrativ și fiscal 
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Dosar nr. 5895/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. nr. 4497/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16326/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare emisă de Minister sub nr. 15546/12.02.2021, anularea Notei de constatare 

(CL 39) 

Stadiu procesual: Hotărâre 407/2022 din 28.01.2022: Admite excepția necompetenței teritoriale 

a Tribunalului București invocată de reclamantă. Declină competența de soluționare a cauzei în 

favoarea Tribunalului Constanța. Constată ivit conflictul negativ de competență și înaintează 

dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării conflictului negativ de 

competență. Fără cale de atac.  

 

27. Tribunalul București 

Secția a II-a contencios administrativ și fiscal 

Dosar nr. 5897/118/2021 

Reclamant: RAJA S.A. 

Pârât: MIPE 

Obiect: anularea deciziei Ministerului nr. 4498/25.03.2021 prin care s-a respins contestația 

RAJA S.A. nr. 16327/23.02.2021 împotriva Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a 

corecțiilor financiare Minister sub nr. 15073/11.02.2021, anularea Notei de constatare (CL 40) 

Constată ivit conflictul negativ de competență și înaintează dosarul Înaltei Curți de Casație și 

Justiție în vederea soluționării conflictului negativ de competență. Fără cale de atac.  

Cauzele privind corecții/reduceri procentuale 

Notă: pentru toate aceste cauze evaluarea șanselor de câștig: reduse (acțiune împotriva Statului) 

 

28. Curtea de Arbitraj 

Dosar 98/2021 

Reclamant: RAJA S.A.  

Pârât: Bedamiro Holding Parcari Constructii 

Obiect: CL 28 DESPAGUBIRI – nerespectare termene contract 1.483.685,13 lei inclusiv TVA 

Fond pe rol, termen: 14.04.2022 

SANSE CASTIG 75% 

 

29. Curtea de Arbitraj 

Dosar 102/2021 

Reclamant: VERTA TEL 

Pârât: RAJA S.A.  

Obiect: CL 28 – contravaloare lucrari executate si nedecontate de BEDAMIRO – 

ANTREPRENOR GENERAL, restituire gbe, restiure retineri din situatia de lucrari – 

1.805.154,57 lei 

Fond pe rol: 29.03.2022 

SANSE CASTIG 90% 

 
Concluzii 

 

         In vederea evaluarii pe baze prudentiale a expunerii la riscul operational care include 

si riscul juridic asociat, Directia Juridica a prezentat o analiza a stadiului dosarelor aflate pe 

rol (131 dosare)  prin adresa nr. 11175/04.02.2022. 
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Din analiza efectuata rezulta ca din totalul de dosare analizate:  

 

➢ un numar de 6 de dosare prezinta riscuri ridicate (de la 0-25% procent de castig) 

➢ un numar de 85 de dosare  prezinta riscuri incerte 

➢ un numar de 13 dosare prezinta riscuri medii (50% procent de castig) 

➢ un numar de 27 de dosare prezinta riscuri scazute (intre 100% - 80% procent de 

castig) 

In acest context s-a constituit un provizion net de 567.125 lei pentru asigurarea unei 

parti din procesele aflate pe rolul instantelor, care ar putea deveni certe in cursul 

anului 2022. 

Mentionam ca la 31.12.2021 RAJA S.A. are inregistrat in sold un provizioane pentru 

litigii in suma de 1.520.135 lei, din care 953.010 lei constituiti in anul 2020. 

 

 

4.3.3. Provizioane si  ajustari pentru deprecieri  

 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie actuala (legala 

sau implicita) ca rezultat al unui eveniment trecut, este probabil ca societatii sa i se ceara sa 

deconteze obligatia si se poate face o estimare fiabila a valorii obligatiei.  

Valoarea recunoscuta ca provizion este cea mai buna estimare a contravalorii 

necesara pentru decontarea obligatiei actuale la finele perioadei de raportare, luand în 

considerare riscurile si incertitudinile din jurul obligatiei. 

lei 

Speficiatie 

Sold 

31 Decembrie  

2020 

 

Transferuri 
Sold la 

31 Decembrie   

2021 
In cont Din cont 

Provizion pentru litigii 2.760.000 567.125 1.806.990 1.520.135 

Ajustari pt. deprecierea 

creantelor-clienti 
2.912.397 13.861.155 952.500 15.821.052 

Ajustari pentru 

deprecierea imobilizarilor 

în curs de executie 

64.454 67.987 64.454 67.987 

 

a. Provizioanele pentru litigii inregistrate  de societate au fost constituite urmare 

analizei Situatiei litigiilor la 31.12.2021 urmare adresei 11175/04.02.2022 transmise de 

Directia Juridica si a discutiilor purtate, privind posibilele costuri ce ar putea fi generate de 

pierderea unor contracte aflate la data raportarii în litigiu, în diferite stadii de natura juridica 

si cele existente care au fost constituite in anul precedent conform adresei nr. 

15562/19.02.2021. 

Urmare acestei analize, în conformitate cu enuntul principiului prudentei ,,La 

intocmirea   situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea au fost  realizate pe o 

baza prudenta si, în special: 

a) in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului; 
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b) sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui 

exercitiu precedent; 

c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este 

pierdere sau profit’’,  

si pentru a preveni un impact major asupra societatii în perioada imediat urmatoare, 

care ar putea duce la decapitalizarea societatii, s-a procedat la constituirea in anul 

2021 a unui provizion in suma de 567.125,37 lei dupa cum urmeaza:  

- dosar 33053/299/2016 – Agentia Nationala de Integritate, in suma de 2.025,00 lei 

- dosar 4812/212/2017 – Uniqua Asigurari, in suma de 164.351,66 lei 

- dosar 23138/197/2018 – KIR & Sara Resort S.R.L., in suma de 4.322,03 lei 

- dosar 17684/212/2019 – Vasilescu Alina Georgiana, in suma de 74.221,50 lei 

- dosar 2292/212/2020 – Distrigaz Sud Retele, in suma de 1.092,81 lei 

- dosar 2295/2012/2020 – Distrigaz Sud Retele, in suma de 22.260,30 lei 

- dosar 27758/212/2020 – Stancu Ciprian, in suma de 7.160,55 lei 

- dosar 34/98/2021 – Ionita Costel si Paraschiva, in suma de 200.000,00 lei 

- dosar 19554/212/2021 – R.A.J.D.P. Constanta, in suma de 804,58 lei 

- dosar 17433/212/2021 – Distrigaz Sud Retele, in suma de 1.020,84 lei 

- dosar 4891/254/2021 – Oana Junior S.R.L., in suma de 1.248,19 lei 

- dosar 29513/212/2021 – Vasile Nelu, in suma de 69.000,00 lei 

- dosar 30884/212/2021 – Primera Marritime, in suma de 19.617,91 lei 

 

In acest context RAJA SA are constituit la 31.12.2021 un provizion pentru litigii in 

suma totala de 1.520.135,37 lei pentru asigurarea unei parti din procesele aflate pe rolul 

instantelor judecatoresti, dosare in care RAJA are calitate de parat si care ar putea deveni 

certe în cursul anului 2022. 

b. Ajustarile  pentru deprecierea clientilor incerti au fost calculate pe baza 

analizei vechimii acestora si s-a inregistrat o ajustare în suma de 13.861.155  lei în luna 

decembrie 2021, prin diferenta fata de ajustarile ramase în sold din anul precedent. 

In cursul anului 2021 s-au anulat ajustari pentru deprecierea clientilor incerti din anii 

precedenti în suma de 952.500 lei, ca urmarii incasarii acestora  datorita castigarii în instanta 

a sumelor datorate sau prin intelegeri amiabile; radiere/scoatere din evidenta - insolventa. 

 

c. Ajustarile pentru  deprecierea investitiilor în curs în valoare de 67.987 lei au 

fost calculate cu ocazia inventarierii anuale si constau în avize, taxe , studii de fezabilitate 

pentru investitii pentru care a fost sistata finantare si care au o vechime mai mare de cinci 

ani .De asemenea au fost anulate ajustarile pentru  deprecierea investitiilor în curs  în valoare 

de 64.454 lei, reprezentant avize, taxe, studii fezabilitate, lucrari de proiectare, de constructii 

aferente lucrarilor de investitii sistate, fara sursa de finantare cu vechime mai mare de cinci 

ani, uzate din punct de vedere tehnic si moral, scoase din evidenta contabila.    

Mentionam ca: 

- ajustarile si provizioanele  au fost inregistrate   pe seama cheltuielilor de exploatare;  

- anularea ajustarilor a fost inregistrata prin reluarea la venituri din exploatare, 

- deductibilitatea lor fiscala  la calculul impozitului pe profit  a fost stabilita în 

conformitate cu Legea nr. 227/2015 si a Normelor de aplicare.   
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5. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ 

 

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor din cadrul RAJA S.A. 

se bazează pe următoarele prevederi:  

➢ Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare;  

➢ O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice cu completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și 

a Metodologiei de stabilire a indicatorilor cheie de performanță 

financiari și nefinanciari și a componentei de remunerație;  

➢ Actul Constitutiv al RAJA S.A. Constanta;  

➢ Regulamentul de Guvernanță Corporativă  

➢ Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi si membrului 

executiv al Consiliului de Administratie; 

In prezent, mediul de afaceri se confrunta cu numeroase provocari, care pot 

avea un impact major asupra peformantei entitatilor.  

Masurarea performantei societatii nu este deloc usoara, cel putin doua motive 

putand fi invocate în acest sens. Performanta este influentata, în primul rand, de 

factori externi extrem de importanti, cum sunt comportamentul abonatilor în conditii 

de pandemie si comportamentul partenerilor de afaceri în aceleasi conditii de trecere 

printr-o criza de sanatate cu influente majore în mediul economic, inclusiv de cresteri 

alarmante a produselor si serviciilor. Acesti 2 factori nu pot fi controlati de societate. 

Performanta exercita un rol de mediere intre factorii externi si diferitele 

procese interne organizationale. RAJA a identificat si monitorizat adecvat indicatorii 

care ii reflecta performanta, precum sunt cei aprobati prin contractele de mandat, atat 

ale administratorilor neexecutivi cat si ale administratorului executiv. 

In anul 2021, societatea a continuat masurile de imbunatatire continua a 

performantelor serviciilor furnizate atat în ceea ce priveste eficacitatea, cat si nevoile 

si asteptarile abonatilor. 

Analiza în structura a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractele de 

mandat  si inseplinirea acestora se regaseste în urmatoarele subcapitole:
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5.1. Indicatori de performanta administratori neexecutivi 

 

Nr.crt. Denumirea indicator U.M. Prevazut în mandat/an 
Prevazut 

AN 2021 

Realizat 

AN 2021 

Pondere 

Prevazuta 

Pondere 

Realizata 

A. INDICATOR FINANCIAR (20%) 

 
FLUX DE 

NUMERAR 
 

1. Grad de incasare % 90% 80% 95,96% 20% 23,99% 

 DATORII  

2. 

Rambursarea creditului 

BERD (a ratelor si 

comisioanelor ) potrivit 

graficului de plati 

EURO 

Rambursarea ratelor 

BERD s-a facut la 

termenul stabilit în 

contract 

4.545.239 4.545.239 40% 40% 

3. 

Indeplinirea obligatiilor 

catre bugetul de stat, 

bugetul asigurarilor si 

bugetele locale 

LEI 

Obligatiile catre bugetele 

de stat si locale si 

fondurile speciale s-au 

achitat la termenul legal 

21.569.765 21.569.765 40% 40% 

 TOTAL  100% 103,99% 

B. ICP OPERATIONALI (5%) 

4. 

Numar reclamatii 

rezolvate privind 

avariile pe retea 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 TOTAL  100% 100% 
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C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (5%) 

5. 

Furnizare servicii de 

apa si canalizare 

permanent 

 

A fost asigurata 

permanenta serviciului de 

apa si canal conform 

licentei 

A fost 

asigurata 

permanenta 

serviciului de 

apa si canal 

conform 

licentei 

A fost 

asigurata 

permanenta 

serviciului de 

apa si canal 

conform 

licentei 

100% 100% 

 TOTAL  100% 100% 

D. ICP GUVERNANTA COORPORATIVA (70%) 

6. 

Stabilirea, revizuirea si 

raportarea la timp a 

indicatorilor de 

performanta anuali 

    

50% 50% 

Stabilire ICP anuali  AUGUST 2018  DA 

Revizuire ICP anuali  OCTOMBRIE 2021  DA 

Raportare ICP anuali  ANUAL/LUNAR  DA 

7. 

Realizarea si raportarea 

revizuirii la timp a 

managementului 

riscului 

 

PROGRAM ANUAL 

Conform 

anexei A 

OBIECTIVE 

LUNARE 

Conform 

anexei B 

DA 50% 50% 

 TOTAL   100% 100% 
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Pentru administratorii neexecutivi s-au selectat patru grupe mari de indicatori de 

performanta : 

I.    Indicatori financiari 

II.    Indicatori operationali 

III. Indicatori orientati catre serviciile publice 

IV. Indicatori de guvernanta corporativa 

 
I. Indicatorii financiari 

Indicatorii financiari vizeaza în special cei care definesc, direct sau indirect, fluxurile 

financiare (cash-flow-ul) si sunt urmatorii: 

 

a. Gradul de incasare -prin definitie, gradul de incasare se calculeaza cu urmatoarea 

formula: 

𝐺𝑖 =
(𝑉(𝑄𝑎) + 𝑉(𝑄𝑐) + 𝑆𝑐𝑖𝑝 − 𝑆𝑐𝑠𝑝)

𝑉(𝑄𝑎) + 𝑉(𝑄𝑐)
𝑥100 

Gi= gradul de incasare [%] 

V(Qa)= valoarea volumului facturat de apa potabila [lei] 

V(Qc)= valoarea volumului facturat de servicii de canalizare [lei] 

Scsp=sold creante client la sfarsitul perioadei curente [lei] 

Scip=sold creante client la inceputul perioadei curente [lei] 

 
➢ Nivelul planificat al gradului de incasare s-a fixat la 80% 

➢ Nivelul realizat în 2021 al gradului de incasare a fost de 95,96% 

➢ Indicele de realizare a gradului planificat de incasare se calculeaza cu 

relatia: 

𝐼 =
𝐺𝑖𝑟

𝐺𝑖𝑝
𝑥100 =

95,96

80
𝑥100 = 119,95% 

➢ Ponderea planificata (prevazuta) a indicatorului este de 20% (Pp=20) iar 

ponderea realizata (Pr) a fost de : 

Pr=I-Pp=119,95 *20%=23,99%  

 

b. Rambursarea creditului BERD (rate+dobanzi+comisioane) este un indicator cu o 

pondere foarte mare (40%) si are o dimensiune cantitativa de 4.545.239 euro, suma  

rambursata integral, la termen si fara penalitati. Prin urmare: 

➢ Pondere indicator : 40%; 

➢ Nivelul prognozat:100%; 

➢ Nivelul realizat : 100%. 

Rambursarea creditului BERD este o conditie esentiala în asigurarea accesului la 

pietele financiare în scopul asigurarii resurselor necesare realizarii investitiilor pe termen 

lung. 

c. Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si asigurarilor sociale reprezinta 

pentru administratorii neexecutivi un alt indicator cu pondere foarte mare: 

➢ Ponderea indicatorului : 40% 

➢ Tinta (nivelul planificat) : 100% 



 

 
 

33 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2021 

➢ Nivelul realizat : 100% (RAJA SA a avut de platit o suma de 21.569.765 lei 

cu titlu de impozite la bugetul de stat si al asigurarilor sociale, suma pe care 

a platit-o la termenele scadente, fara penalitati). 

 

II. Indicatorii operationali 

Raportul dintre numarul reclamatiilor privind avariile  inregistrate si numarul 

reclamatiilor privind avariile rezolvate. 

Gr =
𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒

𝑛𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒
*100[%] 

➢ Pondere indicator 100%; 

➢ Prevazut 100%; 

➢ Realizat 100%. 

In anul 2021  au fost inregistrate un numar de 32.914 avarii în retea, din care au fost 

rezolvate în termen legal  32.914 avarii. 

 

III. Indicatori orientati catre serviciile publice propriu-zise si care trebuie 

realizati de administratorii neexecutivi sunt: 

Furnizare servicii apa si canalizare permanent, sa fie conform angajamentelor 

asumate, de 100%. 

➢ Ponderea acestui indicator: 100%; 

➢ Continuitatea serviciului – nivel programat: 100%; 

➢ Continuitatea serviciului – nivel  realizat: 100%. 

 

IV. Indicatorii de guvernanta corporativa 

Fiind vorba de administratori neexecutivi, este firesc ca aceasta categorie de 

indicatori sa aiba o importanta deosebita, deci si o pondere semnificativa : 70%. 

a. Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai 

companiei reprezinta un prim indicator din grupa indicatorilor de guvernanta 

corporative astfel incat: 

➢ Ponderea indicatorului a fost fixate la 50%; 

➢ Nivelul programat : 100 % ; 

➢ Nivelul realizat : 100% . 

Revizuirea indicatorilor se face de regula odata cu aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli (sau a rectificarii acestuia) dar si în eventuale situatii speciale (crize sociale, 

economice, etc.). 

Raportarea indicatorilor se realizeaza odata cu probarea situatiilor financiare anuale 

(in AGA). 

 

b. Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului – 

managementul riscului reprezinta o activitate complexa si laborioasa necesara 

cunoasterii, descrierii si eventual cuantificarii impactului diversilor factori 

perturbatori asupra traiectoriei optimale a companiei descrisa prin intermediul 

indicatorilor de performanta. 
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➢ Ponderea indicatorului : 50% 

➢ Nivelul programat : 100% 

➢ Nivelul realizat : 100 % 

Managementul riscului este determinant în scopul cunoasterii amenintarilor posibile 

la adresa activitatii societatii, a minimizarii acestora sau chiar a acceptarii lor prin masuri 

care sa fie la indemana societatii. 

Nivelul specific al indicatorilor se pot modifica anual, odata cu aprobarea  bugetului 

de venituri si cheltuieli conform Planului de Administrare. Formula indicatorilor va tine 

cont de modificarile obiective care apar în prevederile legislative sau alte dispozitii cu 

caracter obligatoriu. 

 

Sintetic, nivelul realizarii indicatorilor de performanta la nivelul administratorilor 

neexecutivi se prezinta conform datelor din tabelul urmator;  

Nr.crt. Tip indicator 
Prevazut pe tip 

indicator 

Realizat pe tip 

indicator 

A. ICP FINANCIAR 20% 20,80% 

B. ICP OPERATIONALI 5% 5% 

C. 
ICP ORIENTATI CATRE 

SERVICII PUBLICE 
5% 5% 

D. 
ICP GUVERNANTA 

COORPORATIVA 
70% 70% 

TOTAL 100% 100,80% 

 

Grafic situatia realizarii indicatorilor se prezinta astfel: 

 

 

 

In conformitate cu prevederile Planului de Administrare 2018 – 2022, pentru anul 

2021 au fost indepliniti indicatorii de performanta de catre administratorii neexecutivi ai 

societatii. 

0

10

20

30

40

50

60

70

ICP guvernanta
corporativa

ICP financiar ICP operationali ICP servicii publice

Prevazut Realizat

%
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5.2. Obiective si indicatori de performanta administrator executiv 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicator U.M. 

Prevazut in 

mandat/an 

Prevazut 

An 2021 

Realizat 

An 2021 

Pondere 

Prevazuta 

Pondere 

Realizata 

A. INDICATOR FINANCIAR (50%) 

 FLUX DE NUMERAR 

1. Lichiditate curenta % >1(SUPRAUNITAR) >1 3,52 10% 10,00% 

2. Grad de incasare % 90% 80% 95,96 20% 23,99% 

 DATORII       

3. 

Rambursarea 

creditului BERD (a 

ratelor si 

comisioanelor ) 

potrivit graficului de 

plati 

EURO 

Rambursarea ratelor 

BERD s-a facut la 

termenul stabilit in 

contract 

4.545.239 4.545.239 30% 30% 

4. 

Indeplinirea 

obligatiilor catre 

bugetul de stat, 

bugetul asigurarilor si 

bugetele locale 

Lei 

Obligatiile catre 

bugetele de stat si 

locale si fondurile 

speciale s-au achitat la 

termenul legal 

21.569.765 21.569.765 30% 30% 

5. Productivitatea muncii 
Mc/nr. 

salariati 
16,70 16,70 18,92 10% 11,33% 

 TOTAL  100% 105,32% 

B. ICP OPERATIONALI (25%) 

6. 

Numar reclamatii 

rezolvate privind 

avariile pe retea 

% 100% 100% 100% 50% 50% 

7. 
Consum specific de 

energie 

Kwh/ 

Mc 
1,8 1,8 1,44 50% 62,59 % 
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Nr. 

crt. 
Denumirea indicator U.M. 

Prevazut in 

mandat/an 

Prevazut 

An 2021 

Realizat 

An 2021 

Pondere 

Prevazuta 

Pondere 

Realizata 

 TOTAL  100% 112,59% 

C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (15%) 

8. 

Furnizare servicii de 

apa si canalizare 

permanent 

 

A fost asigurata 

permanenta serviciului 

de apa si canal 

conform licentei 

A fost 

asigurata 

permanenta 

serviciului de 

apa si canal 

A fost 

asigurata 

permanenta 

serviciului de 

apa si canal 

60% 60% 

9. Grad de contorizare  90% 90% 96,52% 40% 42,90% 

 TOTAL  100% 102,90% 

D. ICP GUVERNANTA COORPORATIVA (10%) 

10. 

Stabilirea, revizuirea 

si raportarea la timp a 

indicatorilor anuali de 

performanta 

    

50% 50% 
Stabilire ICP anuali  AUGUST 2018  DA 

Revizuire ICP anuali  OCTOMBRIE 2021  DA 

Raportare ICP anuali  ANUAL/LUNAR  DA 

11. 

Realizarea si 

raportarea revizuirii la 

timp a 

managementului 

riscului 

 
Program anual 

Conform anexa A 

Obiective 

lunare 

conform 

anexa B 

DA 50% 50% 

                              TOTAL 100% 100% 



 

 

Si în cazul administratorului executiv s-au luat în considerare patru grupe de indicatori 

dar ponderea lor este diferita  fata de cea avuta  în vedere la administratorii neexecutivi:  

I.   Indicatorii financiari- au o pondere de 50%; 

II.   Indicatori operationali – au o pondere de 25%; 

III. Indicatori  orientati catre serviciu- au o pondere de 15%; 

IV. Indicatori de guvernanta corporativa -10%. 

 

I. Indicatori financiari 

 

a. Lichiditatea curenta : 

a.1. pondere indicator : 10% 

a.2. nivel programat : mai mare decat 100% (sau 1) 

a.3. nivel realizat : >100% (sau decat 1) 

b. Gradul de incasare : 

b.1. pondere indicator : 20% 

b.2. nivel programat : 80% 

b.3. nivel realizat : 95,96% 

c. Rambursarea creditelor BERD: 

c.1. pondere indicator : 30% 

c.2. nivel programat :  100%  

c.3. nivel realizat : 100% 

Rambursarea creditelor cuprinde rata principala, dobanda si comisioanele si se 

realizeaza în doua transe anuale : 

 

Nr. 

crt. 

Valoare de 

rambursat (€) 

Data 

scadenta 

Valoare 

rambursata(€) 

Data 

rambursata 
Observatii 

1 2.280.920 2021-mai 2.280.920 14.05.2021 100% 

2 2.264.318 2021-

noiembrie 

2.264.318 12.11.2021 100% 

∑ 4.545.239 - 4.545.239 - 100% 

 

d. Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul  de stat, bugetul 

asigurarilor sociale, toate sumele au fost achitate la timp: 

d.1. pondere indicator : 30% 

d.2. nivel programat :  100%  

d.3. nivel realizat : 100% 

e. Productivitatea muncii  

e.1. pondere indicator : 10% 

e.2. nivel programat :  16,70%  

e.3. nivel realizat : 18,92% 
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II. Indicatori operationali  

 

Indicatorii operationali (cu o pondere de 25%) se refera la : 

a. Raportul dintre numarul reclamatiilor privind avariile inregistrate si numarul 

celor solutionate, un numar de 32.914 de reclamatii rezolvate din totalul de 

32.914 avarii inregistrate. 

a.1. pondere indicator : 50% 

a.2. nivel programat :  100%  

a.3. nivel realizat : 100% 

b. Consum specific de energie :     𝐶𝑠 =
𝐸𝑒

𝑄𝑎
[

𝑀𝑤ℎ

𝑚𝑖𝑖𝑚𝑐
] 

b.1. pondere indicator : 50% 

b.2. nivel programat :  1,8%  

b.3. nivel realizat : 1,44% 

 

In cazul acestui indicator, nivelul de realizare se calculeaza invers, respectiv prin 

raportarea nivelului programat la nivelul realizat (in cazul în speta valoarea  acestui raport este 

112,59 %). 

 

III. Indicatori orientati catre serviciile publice 

a. Furnizarea permanenta a serviciilor de apa si de canalizare  

a.1. pondere indicator : 60% 

a.2. nivel programat :  100%  

a.3. nivel realizat : 100% 

b. Gradul de contorizare al populatie : 

b.1. pondere indicator : 40% 

b.2. nivel programat :  80%  

b.3. nivel realizat : 96,52% 

 

IV.  Indicatori privind guvernanta corporativa 

Ca si în cazul administratorilor neexecutivi, guvernanta corporativa este si pentru 

administratorul executiv un indicator de performanta dar cu o pondere corelata 

cu atributiile acestora . 

 

a. Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai 

companiei are urmatorii descriptori cantitativi : 

a.1. pondere indicator : 70% 

a.2. nivel programat :  100%  

a.3. nivel realizat : 100% 
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 Desi aparent simpla, atat stabilirea cat si revizuirea indicatorilor vin cu un cortegiu 

intreg de documentatii si proceduri, care necesita foarte mult timp si munca departe de 

intensitatea si complexitatea lucrarilor curente (in sens ascendent ). 

 

b. Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului reprezinta una din 

cele mai dificile si permanente operatiuni ale administratorului executiv, mai 

ales atunci cand apar modificari abrupte (si rareori anuntate sau previzibile) 

ale mediului economic si social. 

Centralizand datele, obtinem urmatorul tabel sintetic: 

Nr.crt. Grupa Indicator 
Nivel % 

Programat Realizat 

A ICP FINANCIAR 50 52,66 

B ICP OPERATIONALI 25 28,15 

C 
ICP ORIENTATI CATRE 

SERVICII 
15 15,43 

D 
ICP GUVERNANTA 

CORPORATIVA 
10 10,00 

 MEDIA 100 106,24 

 
Grafic, nivelul realizarii grupelor de indicatori de performanta pentru administratorul 

executiv arata conform figurii de mai jos. 

 

Gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta este determinat de procentul de 

realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta, prin raportarea realizarilor la ponderile 

fiecarui indicator. Gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta este limitat la pragul 

de 100% in situatia in care realizarile depasesc tintele propuse prin contractul de mandat. 

Astfel indicatorii cheie de performanta au fost indepliniti in proportie de 106,24% ceea 

ce demonstreaza si sustin certitudinea aplicarii sistematice a unui management profesional, 

competent, mai ales pe componenta foarte sensibila a indicatorilor financiari. 
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6. ACTIVITATEA INVESTITIONALA A SOCIETATII 

 

6.1. Programul de investitii 

 

Programul de investitii propus de Consiliul de Administratie în valoare totala de 

529.517.000 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 în anul 2021 a fost marcat de 2 vectori importanti: 

- Investitii realizate din surse proprii ale societatii; 

- Investitii realizate din fonduri nerambursabile europene; 

 

6.2. Investiții realizate din surse proprii 

 

Valoarea  investițiilor  realizate  din surse proprii RAJA în anul 2021 a fost de 

16.911.170 lei.  

 

6.2.1. Obiective de investitii în continuare 

Proiect - “Modificarea soluțiilor tehnice de racordare la rețeaua de energie electrica a 

surselor de apa: Cișmea A, Cișmea B, Cișmea C, Cișmea II, Basarabi “ 

In scopul reducerii cheltuielilor cu energia electrica la sursele de apa Cișmea A, Cișmea 

B, Cișmea C, Cișmea II si Basarabi s-a propus executarea unor lucrări pentru schimbarea 

soluției tehnice de alimentare cu energie electrica in scopul trecerii sistemului de facturare de 

la joasa le medie tensiune, pentru eliminarea tarifului de distribuție pe joasa tensiune din 

structura de tarif. 

Proiect 29/2019 - “Extindere rețea alimentare cu apa si canalizare menajera zona 

Paradisul Verde, comuna Corbeanca, jud.Ilfov” (TP) 

In prezent, in comuna Corbeanca exista un sistem centralizat de alimentare cu apa si 

canalizare care cuprinde majoritatea străzilor ale comunei. Sistemul de canalizare menajera 

existent in localitatea Corbeanca funcționează prin vacuum, apele menajere fiind acumulate in 

statii de pompare , iar prin intermediul conductelor de refulare , acestea sunt descărcate in Statia 

de Epurare Ape Uzate din Buftea. 

Monitorizarea statiil'or de pompare apa uzata existente (rețea de canalizare vacumata) 

din comuna Corbeanca se realizează printr-un sistem SCADA existent cu transmitere date in 
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SEAU Buftea. 

Ansamblu Rezidențial Paradisul Verde deține un număr de 600 imobile ( cca. 2000 

persoane), cu posibilitatea de extindere la 800 imobile. In acest ansamblu exista rețele 

interioare de alimentare cu apa si canalizare menajera. Alimentarea cu apa a ansablului se 

realizează in prezent dintr-o sursa proprie, iar descărcarea apleor menajere se realizează intr-o 

statie de epurare , avand in zona emisarul natural Valea Mocanului. Datorita amplasamentului 

Statiei de Euprare existente in incinta ansamblului Paradisul Verde, a rezultat necesitatea 

realizării unei statii de pompare ape uzate in zona străzii Gagului. 

Urmare a solicitărilor Ansamblului Rezidențial Paradisul Verde si a extinderii zonei de 

locuințe din ultimii ani (cca 20 de imobile aferente străzii Gagului), a făcut necesara extinderea 

rețelei de alimentare cu apa si canalizare in zona. 

Proiect 9/2020 (44/2019) - “Extindere rețea canalizare cartier Sabareni, loc. Buftea, jud. 

Ilfov” (SF+PT) 

Cele patru blocuri P+4E existente din zona Sabareni, pe Șoseaua București - Targoviste, 

DN7, au un sistem propriu de alimentare cu apa si canalizare menajera. Scurgerea apelor 

menajere de la aceste blocuri se realizează intr-o rețea de canalizare menajera proprie, 

amplasata in jurul blocurilor, pe teren domeniu public, pana in aval de căminul de vizitare 

existent CVe. De aici, apele menajere se descarcă intr-o statie de pompare dintr-o proprietate 

vecina. Aceasta nu mai funcționează,iar apele menajere de la cele patru blocuri se descarcă 

accidental in terenurile vecine. 

Sistemul de canalizare existent aferent celor patru blocuri este impropriu si nu respecta 

condițiile legale de colectare si deversare a apelor uzate. 

Prin realizarea investiției, RAJA S.A. va rezolva problema canalizării menajere pentru 

blocurile existente, din punct de vedere al protecției mediului si al apelor, si din punct de vedere 

al confortului localnicilor din zona. 

Deasemeni, racordarea noilor utilizatori la rețeaua de canalizare menajera reprezintă noi 

beneficii financiare pentru RAJA S.A. 

6.2.2.  Obiective de investitii noi 

 

Proiect 55/2020 - “Supraetajare corp A - sediu central, str. Calarasi 22 - 24, Constanta, 

jud Constanta” - TP 

Direcția Resurse Umana, Administrativ, Informatica a solicitat realizarea de birouri si 

grupuri sanitare in clădirea - corp A (sediul central al companiei RAJA S.A situat pe str. 

Calarasi nr. 22 - 24) la etajul al 3-lea pentru Departamentul Operativ pentru Asigurarea 

Continuității Funcțiilor Esențiale. 
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Având in vedere importanta acestui departament in cadrul RAJA S.A., precum si 

extinderea acestuia, realizarea supraetajării clădirii va fi astfel proiectata incat sa asigure 

desfășurării activitatii acestei structuri organizatorice, in condiții conforme si de siguranța. 

întregul imobil are destinația de sediu administrativ si prin supraetajarea clădirii se va 

menține funcțiunea dominanta a clădirii si implicit a zonei. 

La etajul al 3-lea se vor realiza următoarele spatii necesare: 

- 6 birouri pentru cca. 23 persoane; 

- 2 grupuri sanitare. 

Proiect 21/2020 - “Construire parc fotovoltaic in incinta Statiei de Epurare Eforie Sud - 

proiect pilot” - faza SF 

Destinația acestui proiect pilot este de a construi un parc fotovoltaic care sa producă 

energie electrica in scopul utilizării consumului intern al statiei de epurare. 

Parcul fotovoltaic va fi constituit din panouri fotovoltaice care se vor amplasa pe 

clădirile (casa mașinii si deznisipator) din incincta Statiei de Epurare Eforie Sud. 

Se preconizează ca prin construirea parcului fotovoltaic de producere locala a energiei 

electrice cu panouri fotovoltaice in Statia de Epurare Eforie Sud, jud. Constanta, sa se asigure 

o cantitate de energie electrica, ce ar acoperi aproximativ 8% din necesarul de energie al 

locației. 

Proiect 56/2020 - “Extindere conductă de apă Dn110 mm PEHD pe str. M. Eminescu Dr 

Motaș, loc. Mangalia, jud. Constanța” 

Pe strada Dr. Moțaș din loc. Mangalia, nu exista rețea de alimentare cu apa, iar pe strada 

M. Eminescu, strada perpendiculara pe Dr. Moțaș, exista conducta de alimentare cu apa Dn 

80mm OL si la cca. 27m de intersecția Dr. Moțaș cu M. Eminescu, exista conducta de 

alimentare cu apa Dn 110mm PEHD. 

Prezenta investiție are scopul de a extinde rețeaua publica de alimentare cu apa pentru 

conectarea imobilelor de pe străzile Dr. Moțaș si M. Eminescu. 

Pentru alimentarea cu apa a străzii Dr. Moțaș este necesara extinderea rețelei de 

alimentare cu apa existente cu cca. 63 m conducta Dn 110 mm PEHD si realizarea a unui 

branșament Dn 32 mm PEHD. 

Pentru alimentarea cu apa a străzii M.Eminescu este necesara extinderea rețelei de 

alimentare cu apa existente cu cca. 27 m conducta Dn 110 mm PEHD si realizarea a 4 

branșamente Dn 32 mm PEHD si 2 branșamente Dn 40 mm PEHD. 

Proiect 10/2021 - “Extindere rețea alimentare cu apa si canalizare menajera strada 

Anemonelor, localitatea Buftea, jud. Ilfov” 

Strada Anemonelor, pe care s-au realizat locuințe, face parte din cartierul Tineretului si 

nu are rețele de alimentare cu apa si canalizare menajera. 
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Pentru racordarea la rețelele de alimentare cu apa si canalizare a locuințelor aflate pe 

strada Anemonelor este necesara extinderea rețelelor de apa (0 110mm PEHD cu o lungime de 

390m), a rețelei de canalizare existente (Dn 250 mm PVC-KG cu o lungime de 215 m) si 

realizarea branșamentelor de apa pentru fiecare imobil (42 branșamente) si a racordurilor la 

canalizare menajera (20 racorduri). 

Prezenta investiție are scopul de a extinde rețeaua publica de alimentare cu apa si 

canalizare pentru conectarea imobilelor de pe strada Anemonelor. 

6.2.3.  Lucrari de reparatii capitale în continuare 

Proiect 12/2019 - “înlocuire contori in aria de operare a RAJA S.A.” 

RAJA S.A. Constanta are în exploatare sistemul de alimentare cu apa a 153 de localitati 

aflate in aria de operare, din județele Constanta, Ialomița, Calarasi, Dambovita, Prahova, 

Brasov si Bacau. 

Departamentul Contori al RAJA S.A. efectuează lucrări de inventariere/comtorizare si 

transmitere către Centrele Zonale a lucrărilor pe care le executa , cum ar fi: înlocuiri contori 

sparti, clasa B, serie ilizibila, index ilizibil sau expirați metrologic.In urma centralizării 

necesarului de contori transmis de fiecare Centru Zonal, pentru înlocuirea tuturor contorilor 

clasa B sau expirați metrologic este nevoie de 12.679 contori. 

Aceste contoare sunt vechi, cu randamente scăzute sau au o clasa de precizie inferioara. 

Pentru creșterea volumului de apa facturat si o contorizare corecta a populației, este 

necesara înlocuirea contorilor de clasa B cu contori de clasa C. 

1. Proiect 33/2019 (23/2018) - “Realizare de cămine apometrice in municipiul 

Fetești, jud Ialomița” 

Prin aceasta investiție, si anume contorizarea tuturor blocurilor din cadrul asociațiilor 

de propietari/locatari din municipiul Fetești, jud. Ialomița se vor depista pierderile de apa si se 

va factura consumul de apa realizat. 

Oportunitatea realizării acestei investiții rezulta din: 

- facturarea volumelor de apa consumate de către abonați; 

- reducerea pierderilor de apa. 

Proiect 76/2020 - “înlocuire vane sursa Caragea Dermeni si Complex palas-statie de filtre, 

Constanta, jud.Constanta” 

➢ Sursa Caragea Dermeni 

Sursa dispune de un număr de 19 puțuri si 12 foraje de observație. 

A fost necesara înlocuirea vanelor existente pe conductele de refulare de la puțurile P1, 

P3, P4, P6, P7, P8I, P9, P10, P13, P14 si pe conductele colectoare apa Dn 300 mm, 500 mm si 

600 mm. 
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Înlocuirea vanelor este necesara pentru conectarea puțurilor la noua conducta de 

aductiune apa Dn 630mm PEHD - Dn 800 mm FD, ce se va realiza in cadrul contractul de 

lucrări CL32 - “Reabilitare conducte aductiune Constanta” - “Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA S.A Constanta, in perioada 

2014 - 2020”. 

➢ Complex de Tratare - Inmagazinare - Pompare Palas 

In cadrul complexului se trateaza întreg debitul captat din sursa de suprafața Galesu, pe 

de o parte si se inmagazineaza apa captata din sursele subterane Cișmea I, Cișmea II si Valu 

lui Traian, pe de alta parte. Volumul de apa înmagazinat in cadrul complexului este pompat in 

reteua de distribuție a municipiului Constanta, precum si in sistemul de alimentare cu apa 

Litoral. 

Pe conductele de refulare de la pompe Dn 400 mm OL au fost montate 5 vane, care nu 

se mai închideau etanș. 

Proiectul a avut drept scop demontarea vanelor defecte si montarea de vane cu sertar noi 

la Caragea Dermeni (16 buc ) si Complex Palas (5 buc). 

Prin înlocuirea vanelor pe in sursa Caragea Dermeni si in Complexul Palas, se vor 

realiza următoarele: 

- se vor conecta puțurile la noua conducta de aductiune apa Dn 630mm PEHD - Dn 800 

mm FD, ce se va realiza in cadrul contractul de lucrări CL32 - “Reabilitare conducte 

aductiune Constanta” - “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata in aria de operare a SC RAJA S.A Constanta, in perioada 2014 - 2020” 

- se vor elimina cheltuielile materiale si de resurse umane aferente lucrărilor de 

intervenții; 

- se va elimina disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru remedierea 

avariilor. 

Proiect 78/2020 - “înlocuire conducta apa Dn 50/80 mm OL str. Canarului, loc. Lumina, 

jud. Constanta” 

Pe str. Canarului, conducta de alimentare cu apa Dn 50/80 mm OL prezenta un grad 

avansat de uzura (peste 40 ani). 

Având in vedere faptul ca aceasta conducta era subdimentionata si prezenta un grad 

avansat de uzura care provoca disconfort abonatilor casnici prin întreruperea frecventă și de 

lungă durată a apei, s-a propus înlocuirea conductei de apa si a branșamentelor existente. 

Astfel, s-au redus pierderile de apa, si au fost eliminate disconfortul creat abonatilor prin 

opririle repetate de apa, pentru remedierea avariilor si riscul de contaminare al apei potabile. 

Proiect 59/2020 - “înlocuire conductă aducțiune apă Dn100 mm OL, loc. Adamclisi, jud. 

Cta” 

In localitatea Adamclisi, conducta de aducțiune OL <ț> 100 dintre puț și rezervorul de 

apă este foarte veche, prezintă numeroase avarii și necesită înlocuire. 
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Având in vedere importanta alimentarii cu apa a localității si gradul avansat de uzura a 

conductei existente s-a propus înlocuirea conductei de aductiune existenta. 

Prin înlocuirea conductei de aductiune apa existenta sunt eliminate pierderilor de apa 

din aceaste zone. 

Proiect 66/2020 - “înlocuire conducta apa Dn 500mm Ol sos.Mangaliei intre 

str.T.Brediceanu si podeț loc Agigea, jud.Constanta” 

Pe Șoseaua Mangaliei, intre str.Tiberiu Brediceanu si podeț exista o conducta 500 mm 

otel, cu un grad avansat de uzura. Aceasta conducta transporta apa din Complexul Constanta 

Sud in rezervorul de inmagazinare Eforie-Nord. 

Conducta existenta de apa Dn 500mm OL este amplasata in trotuarul din vecinătatea 

blocurilor A1, A2, A3, A4, in canal tehnic împreuna cu conductele de alimentare cu apa Dn 

315 mm PEHD si Dn 250 mm PEHD, din care se alimentează cu apa imobilele din zona. 

Datorita numărului mare de intervenții pe aceaste porțiune, conducta nu se mai poate 

repara cu bride si trebuie înlocuita. 

Pentru eliminarea pierderilor de apa din aceasta zona s-a propus înlocuirea conductei de 

apa existente. Prin realizarea acestei investiții se vor elimina pierderile de apa, se va asigura 

presiunea optima in rețea, se va imbunatati calitatea serviciului de alimentare cu apa prin 

distribuirea unei ape potabile bune calitativ (in limitele admise de Legea nr. 458/2002), fara 

întreruperile de apa dese, necesare pentru remedierea avariilor aparute. 

 

6.2.4. Lucrari de reparatii capitale noi 

 

Proiect 6/2021 (13/2020) - “înlocuire conducta apa Dn 100mm OL pe strada Ciprian 

Porumbescu, intre strada Chiliei si Bd.Mamaia, localitatea Constanta, jud. Constanta” 

Conducta de alimentare cu apa Dn 100 mm OL, de pe strada Ciprian Porumbescu, intre 

bulevardul Mamaia si strada Chiliei, prezenta un grad avansat de uzura si perderi mari de apa. 

Conducta existenta s-a înlocuit cu o conducta din polietilena de înalta densitate 0 110mm 

cu o lungime de 245m, 

S-au înlocuit cele 43 branșamente existente,cu diametrul Dn 32mm PEHD, intre 

conducta proiectata si căminul apometric existent. 

Prin realizarea investiției se asigura eliminarea pierderilor de apa si evitarea inundării 

subsolurilor imobilelor din aceasta zona. 

Proiect 1/2021 (23/2020)- “înlocuire conducta apa Dn 400mm OL pe strada in Lahovari, 

intre strada Tudor Vladimirescu si Dimitrie Bolintineanu, localitatea Constanta, jud. 

Constanta.” 

Pe strada Ion Lahovari , intre str.T.VIadimirescu si D.Bolintineanu exista o conducta 

magistrala de alimentare cu apa 400mm otel, cu un grad avansat de uzura. 
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înlocuirea conductei de alimentare cu apa s-a făcut pe strada Ion Lahovari, intre strada 

Tudor Vladimirescu si strada Dimitrie Bolintineanu, cu o conducta din polietilena de înalta 

densitate 0 315mm cu o lungime de 80m. 

Prin realizarea investiției: 

- se vor elimina cheltuielile materiale si de resurse umane aferente lucrărilor de 

intervenții;  

- se va elimina disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate, pentru remedierea 

avariilor. 

Proiect 24/2021 - “înlocuire conducta refulare ape uzate S.P.O Dn 1000mm, strada 

Viorelelor, intre zona intrare Port - Poarta 6 si strada Brizei, Constanta, jud. Constanta” 

Pe strada Viorelelor, intre str.Brizei si zona intrării Port-Poarta 6 exista o conducta 

1000mm otel, cu un grad avansat de uzura. 

Avariile existente pot pune in pericol circulația din aceste zone si duc la poluări ale 

solului din aceste zone. înlocuirea conductei de refulare ape uzate se va face cu o conducta din 

polietilena de înalta densitate 0 1000mm cu o lungime de 100m. 

Prin realizarea investiției se va asigura protecția mediului si a apelor, precum creșterea 

gradului de confort al populației din zona. 

Proiect 16/2021 (54/2020) - “înlocuire colector menajer Dn 250mm PVC-KG, aleea 

Saturn, loc.Constanța, jud. Constanța” 

Pe aleea Saturn, tronson cuprins intre str. Bogdan Vasile si str. Saturn, în municipiul 

Constanta, exista o conducta de canalizare Dn 250 mm B care prezintă un grad avansat de 

uzura. 

Obiectivul de investiție propus are ca scop principal refacerea sistemului de canalizare 

existent prin înlocuirea conductei de canalizare pe o lungime de 155 m si a 16 racorduri de 

canalizare (L= 53 m) 

Realizarea obiectivului de investiții va reduce poluarea accidentala in zona, prin 

functionarea la parametrii normali a colectorului menajer si va asigura creșterea calitatii 

serviciului de alimentare cu apa pentru abonatii existenti in zona. 

Proiect 50/2021 (27/2020) - “înlocuire conducte apa str. Speranței si Pietrei, loc Plopeni, 

com. Chirnogeni, jud Constanta” 

Conductele de distribuție apa Dn 100 mm amplasate in intravilanul localității Plopeni, 

pe str. Speranței si Pietrei, tronsoane cuprinse intre străzile Vișinului si Spicului, erau 

deteriorate si prezentau un grad avansat de uzura cu pierderi mari de apa. 

Din aceste motive a fost necesara înlocuirea acestor conducte pe o lungime de 300 m 

(strada Speranței -160,00 mi si 9 branșamente - 90,00 m; pe strada Pietrei -140,00 m si 8 

branșamente - 80,00 m), fapt ce a dus la reducerea pierderilor de apa. In plus, au fost eliminate 

cheltuielile de materiale si resurse umane, disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate de 
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apa pentru remedierea avariilor si riscul de contaminare al apei potabile. 

Proiect 36/2021- “înlocuire conducta apa Dn 400 mm OL str. Primăverii, intre str. 

Farului si str. Docherilor, loc.Constanta,jud.Constanta” 

Pe strada Primăverii, tronson cuprins intre str. Farului si str. Docherilor, în municipiul 

Constanta, exista o conducta de alimentare cu apa Dn 400 mm OL care prezintă un grad avansat 

de uzura. 

Prin realizarea investiției (înlocuirea conductei de apa existente, pe o lungime de 80,0 

m) se asigura eliminarea pierderilor de apa si evitarea inundării subsolurilor imobilelor din 

aceasta zona. 

Proiect 9/2021- “înlocuire conducta apa Dn 200 mm OL str. Mugurului, intre sos. 

Mangaliei si nr.4C, loc.Constanta,jud.Constanta” 

Pe strada Mugurului, tronson cuprins intre sos. Mangaliei si nr.4C, în municipiul 

Constanta, exista o conducta de alimentare cu apa Dn 200 mm OL care prezintă un grad avansat 

de uzura. 

Prin realizarea investiției (înlocuirea conductei de apa existente, pe o lungime de 115,0 

m) se asigura eliminarea pierderilor de apa si evitarea inundării subsolurilor blocurilor din 

aceasta zona. 

Proiect 7/2021- “înlocuire conducta apa Dn 100 mm OL str. AV Craiu, intre bd.Mamaia 

si str. Chiliei, loc.Constanta,jud.Constanta” 

Pe strada Av.V.Craiu, tronson cuprins intre bd.Mamaia si str. Chiliei, în municipiul 

Constanta, exista o conducta de alimentare cu apa Dn 100 mm OL care prezintă un grad avansat 

de uzura. 

Prin realizarea investiției (înlocuirea conductei de apa existente, pe o lungime de 260,0 

m si a 35 de branșamente cu o lungime totala de 318 m) se asigura eliminarea pierderilor de 

apa si evitarea inundării subsolurilor imobilelor din aceasta zona. 

Proiect 4/2021 - “înlocuire conducte apa subsoluri str. Stefan cel Mare nr.128 bl.FIA sc.B, 

bd. Mamaia nr.75 bl. LS1A sc. B” 

Conductele de apa rece care alimentau blocurile aferente proiectului erau deteriorate in 

proporție de 80%, cu pierderi de apa, fapt ce putea conduce la instabilitatea blocurilor. 

Din aceste motive a fost necesara înlocuirea conductelor, fapt ce a dus la reducerea 

pierderilor de apa, si totodată 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. 
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Proiect 38/2021 - “înlocuire conducte apa subsoluri bd. Al. Lapusneanu nr.82 bl.LE32 

(sc. A + B), loc. Constanta, jud. Cta.” 

Conductele de apa rece care alimentau blocurile aferente proiectului erau deteriorate in 

proporție de 80%, cu pierderi de apa, fapt ce putea conduce la instabilitatea blocurilor. 

Din aceste motive a fost necesara înlocuirea conductelor, fapt ce a dus la reducerea 

pierderilor de apa, si totodată 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. 

Proiect 39/2021 - “Reabilitare sisteme de aerare la bioreactorul 4 SEAU Constanta Nord, 

loc. Constanta, jud. Constanta” 

La SEAU Constanta Nord, la bioreactorul 4, sistemele de aerare existente pe linia apei 

erau colmatate. 

Colmatarea sistemelor de aerare a condus la: 

- depășirea parametrilor impuși prin Autorizația de Gospodărire a Apelor; 

- creșterea consumului de energie; 

- avarii majore la suflante. 

Proiectul a avut drept scop curatarea sistemelor de aerare existente pe linia apei, 

înlocuirea conductelor pe o lungime de 214,00 m si a 2.324 buc de difuzori in cadrul SEAU 

Constanta Nord. 

Proiect 13/2021 (66/2020)- “Redimensionare conducta aductiune si optimizare sistem de 

alimentare cu apa Pietreni, jud.Constanta) ” 

Conducta de aductiune Dn 100mm OL de la putui P1 existent la complexul de 

inmagazinare existent se afla intr-un stadiu avansat de uzura. Aceasta este amplasata pe malul 

drept al canalului pluvial, pana in apropierea drumului national DN3, Constanta-Ostrov, 

subtraverseaza canalul pluvial , merge paralel cu drumul national DN3 pana in dreptul 

complexului de inmagazinere Re, subtraverseaza DN3 si este racordata la rezervorul existent 

de 300mc. 

De la rezervor apa este distribuita prin mai multe conducte imobilelor din localitatea 

Pietreni, prin intermediul unei statii de pompare existente 

Conducta de distribuție ce alimentează cu apa imobilele aflate in vecinătatea 

rezervorului, de-a lungul DN3, către canalul pluvial, are diametrul Dn 50mm OL si este 

amplasata prin proprietăți. Aceasta conducta se afla intr-un grad avansat de uzura. 

Datorita numărului mare de intervenții pe aceaste porțiune si a amplasamentului 

conductei prin proprietăți, aceasta nu se mai poate repara cu bride si trebuie înlocuita. 

Locuitorii cartierului aflat pe partea dreapta, in sensul de mers către Constanta, după 

canalul pluvial, reclama lipsa presiunii de alimentare cu apa potabila si folosirea cu dificultate 

a instalațiilor proprii ( grupuri sanitare, robineti), mașini de spalat rufe, aceasta situație 
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nemaintalnindu-se in alta zona a localității. 

Aceste imobile se alimentează cu apa din conducta Dn 50mm, prezentata mai sus, 

amplasata prin proprietăți si cu un grad avansat de uzura. 

Pentru imbunatatirea presiunii de alimentare cu apa in aceasta zona este necesara 

redimensionarea conductei de aductiune si executarea unei rețele de distribuție, care sa faca 

legătură intre acest complex si rețeaua de alimentare cu apa existenta, in domeniul public, 

precum si preluarea consumatorilor existenti in noua conducta proiectata. 

Proiect 58/2020 - “înlocuire conducta apa Dn 80 mm OL strada Matei Corvin, localitatea 

Viile, comuna Ion Corvin, jud.Constanta” 

Pe strada Matei Corvin, între str. Dunărenilor si str. Traian, in loc. Viile, com. Ion Corvin 

exista o conducta Dn 100mm OL care prezintă un grad avansat de uzura. 

De asemenea, Primaria Comunei Ion Corvin comunica începerea demarării lucrărilor de 

asfaltare in localitate, inclusiv pe strada cuprinsa in proiect. 

Conducta de alimentare cu apă existentă se va înlocui pe o lungime de 325,0 m. 

Din această conductă, pe lungimea propusă pentru înlocuire sunt alimentate 12 imobile. 

Prin realizarea acestei investiții se vor elimina pierderile de apa, se va asigura presiunea 

optima in rețea, se va imbunatati calitatea serviciului de alimentare cu apa a locuitorilor ce sunt 

alimentați din acesta conducta, prin distribuirea unei ape potabile bune calitativ (in limitele 

admise de Legea nr. 458/2002), fara întreruperile de apa dese, necesare pentru remedierea 

avariilor aparute. 

Proiect 57/2020-“înlocuire conducta apa Dn 100 mm OL strada Dunărenilor, localitatea 

Viile, comuna Ion Corvin, jud.Constanta” 

Pe strada Dunărenilor, tronson cuprins intre str. Matei Corvin si str. Democrației, în 

localitatea Viile, comuna Ion Corvin exista conducta de alimentare cu apă Dn 100 mm OL care 

trebuie înlocuita, pe o lungime de 275 m. 

Din această conductă, pe lungimea propusă pentru înlocuire sunt alimentate 12 imobile. 

Lungimea totală a branșamentelor care trebuie înlocuite este de 96,00 m. 

Conducta de apa prezintă un grad avansat de uzura, avand o vechime de funcționare 

depășită. Desele intervenții, prin săpătură si montare de bride montare, au creat disconfort 

locuitorilor din zona si prin oprirea repetata a furnizării apei, situația ramanand neschimbata. 

Prin înlocuirea conductelor existente cu conducte din PEHD, se vor atinge următoarele 

obiective: 

- se vor elimina pierderile de apa; 

- se va elimina disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate de apa, pentru 

remedierea avariilor. 
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Proiect 51/2021 - “înlocuire conducta apa str. Vasile Parvan din loc. Mangalia, jud. 

Constanta” 

Pe str. Vasile Parvan, exista o conducta de alimentare cu apa Dn 150 mm OL (250 m) 

din care sunt branșate 27 imobile si care prezintă un grad avansat de uzura (peste 40 ani). 

Primaria Mangalia va demara lucrările de asfaltare pe aceasta strada. 

Datorita numărului mare de intervenții pe aceaste porțiune, conductele nu se mai pot 

repara cu bride si trebuie reabilitate, ocazie cu care vor fi reamplasate in domeniul public. 

Prin realizarea acestei investiții se vor elimina pierderile de apa, se va asigura presiunea 

optima in rețea, se va imbunatati calitatea serviciului de alimentare cu apa a locuitorilor ce sunt 

alimentați din acesta conducta, prin distribuirea unei ape potabile bune calitativ (in limitele 

admise de Legea nr. 458/2002), fara întreruperile de apa dese, necesare pentru remedierea 

avariilor aparute. 

Proiect 64/2021 - “înlocuire conducte apa subsoluri str. Brizei nr. 16, bl. FD3 (sc. A+B), 

loc. Constanta, jud. Constanta” 

Conductele de apa rece care alimentează blocurile aferente proiectului erau deteriorate 

in proporție de 80%, cu pierderi de apa, fapt ce putea conduce la instabilitatea blocurilor. 

Din aceste motive era necesara înlocuirea conductelor, fapt ce a dus la reducerea 

pierderilor de apa, si totodată a eliminat si riscul de a pune in pericol stabilitatea blocurilor. 

De asemenea, s-a eliminat disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate de apa, 

pentru remedierea avariilor si riscul de contaminare al apei potabile. 

 

6.2.5.  Studii si proiecte în continuare  

 

Proiect 16/2020 - “Realizare si echipare foraje F9bis si F11bis (Caragea Dermeni), F25bis 

(Cișmea 1A), F3bis (Cișmea II) si F1Bis (Constanta Nord) in incinta surse de 

apa,localitatea Constanta,jud.Constanta” - faza TP 

In prezent alimentarea cu apa a municipiului Constanta, Năvodari, Ovidiu, Lumina, 

Poiana si Corbu se realizează din sistemul de alimentare cu apa Interconecat Litoral, din surse 

de apa subterane si de suprafața. 

în condițiile în care Municipiul Constanța si restul localităților (Ovidiu, Năvodari) 

conectate prin sistemul interconectat de alimentare cu apă „Litoral” al județului Constanța sunt 

într-o dezvoltare din ce în ce mai accentuată este necesar ca infrastructura de apă sa se dezvolte 

în deplină corelare. 

Conform Studiului de Oportunitate privind „Reabilitarea surselor de apa din municipiul 

Constanta, in vederea îmbunătățirii capacitatilor actuale”.se propune reabilitarea puțurilor la 

care in perioada exploatării au aparut defecțiuni si au condus la scoaterea din funcțiune a 

acestora. 

Pentru puțurile la care au fost constatate defecțiuni certe si care au fost scoase din 
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funcțiune si la care verificările si vizualizările video, s-a constatat imposibilitatea reabilitării 

acestora, se propune executarea unor noi foraje de exploatare, amplasate in apropierea puțurilor 

existente avand caracteristici constructive de execuție apropiate de cele existente. 

Se prognozeaza un debit apropiat de cel obtinut la execuția forajelor, sau mai bun, incat 

sa rezulte o menține sau îmbunătățire a capacitatilor proiectate ale captărilor. 

Se propune in acest sens, executarea unor foraje noi in locul celor scoase din funcțiune 

la: 

- Sursa Caragea Dermen: - F9 bis langa P9 existent, adancimea de 60,0 m; 

- F11 bis langa P11 existent, adancimea 60,0 m; 

- Sursa Cișmea IA: - F25 bis langa P25 existent, adancimea 100,0 m; 

- Sursa Cișmea II: - F3 bis langa P3 existent, adancimea 120,0 m; 

- Sursa Constanta Nord: - F1 bis langa P1 existent, adancimea 200,0 m. 

Forajele propuse se vor realiza prin tubarea si cimentarea a orizonturilor superioare pana 

la intrarea in calcarele barremian - jurasice si montarea de coloana filtranta sau gaura netubata 

in acviferul barremian - jurasic care va fi captat. 

Diametrul minim al coloanei filtrante sau a găurii netubate va fi de 250 mm. 

Puțurile existente, scoase din funcțiune, pentru a se evita poluarea acviferului vor fi 

desființate, conservate sau vor fi itilizate ca foraje de observație. 

Forajele noi se vor realiza langa cele existente, care vor fi scoase din funcțiune. 

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din instalația interioara a sursei de apa: 

Caragea Dermen, Cișmea IA, Cișmea II si Constanta Nord. 

Forajele noi vor refula apa in conductele de refulare existe ale puțurilor ce vor fi scoase 

din funcțiune. 

Proiect 56/2020 - “Extindere conductă de apă Dn110 mm PEHD pe str. M. Eminescu Dr 

Motaș, loc. Mangalia, jud. Constanța” 

Pe strada Dr. Moțaș din loc. Mangalia, nu exista rețea de alimentare cu apa, iar pe strada 

M. Eminescu, strada perpendiculara pe Dr. Moțaș, exista conducta de alimentare cu apa Dn 

80mm OL si la cca. 27m de intersecția Dr. Moțaș cu M. Eminescu, exista conducta de 

alimentare cu apa Dn 110mm PEHD. 

Prezenta investiție are scopul de a extinde rețeaua publica de alimentare cu apa pentru 

conectarea imobilelor de pe străzile Dr. Moțaș si M. Eminescu. 

Pentru alimentarea cu apa a străzii Dr. Moțaș este necesara extinderea rețelei de 

alimentare cu apa existente cu cca. 63 m conducta Dn 110 mm PEHD si realizarea a unui 

branșament Dn 32 mm PEHD. 

Pentru alimentarea cu apa a străzii M.Eminescu este necesara extinderea rețelei de 

alimentare cu apa existente cu cca. 27 m conducta Dn 110 mm PEHD si realizarea a 4 

branșamente Dn 32 mm PEHD si 2 branșamente Dn 40 mm PEHD. 
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Proiect 38/2020 - “Alimentarea cu energie electrica SP ape uzate Baba Novac - instalație 

utilizator” 

Statia de pompare ape uzate Baba Novac a fost executata in 2010 conform P.V.R.F.T.L. 

nr. 30406/23.07.2010 si a fost dimensionata pentru locuitorii ansamblului rezidențial „Baba 

Novac III” si pentru locuitorii zonei lotizate învecinate. 

Statia de pompare este echipata cu 3+1 EP submersibile, cu tablou de automatizare si 

control, fiecare avand o putere nominala de Pnominal= 62 kW. 

Alimentarea cu energie electrica a Statiei de Pompare Ape Uzate Baba Novac 

(utilizatorul), conform ATR nr. 7121283/13.12.2010, se realizează din PT 360 BL 60 

ENERGIA, - din bornele j.t. trafo PT 360. 

Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV prin contorul electronic cu 

3 echipaje, montat in BMPT. 

Avand in vedere dezvoltarea urbanistica a zonei Baba Novac, statia de pompare 

existenta este subdimensionata, nu nu se mai pot prelua debite noi de apa uzata. 

Pentru remedierea acestei situații, RAJA S.A. a solicitat de la e-Distributie spor de 

putere, pentru suplimentarea capacitatii de preluare a apelor uzate. 

Prin avizul nr. ATR 02599544/16.08.2018, e-Distributie transmite ca sunt necesare 

lucrări electrice pentru realizarea instalației utilizatorului in vederea asigurării conexiunii intre 

instalația utilizatorului si a operatorului de distribuție. 

In vederea realizării lucrărilor este necesar realizarea unei anvelope de beton 

prefabricata - punct de conexiune nou, pe o suprafața de 18 mp, in incinta SP Baba Novac, in 

partea de sud a acesteia, pe terenul apartinand RAJA S.A. 

Proiect 19/2021 - “înlocuire conducta canalizare Dn 250 mm B str. Fulgerului intre str. 

Poporului si Rasuri, loc. Constanta, jud.Constanta” - faza CU, avize, studii si DALI 

Pe strada Fulgerului, tronson cuprins intre str. Poporului si str. Rasuri, în municipiul 

Constanta, exista o conducta de canalizare Dn 250 mm B care prezintă un grad avansat de 

uzura. 

Obiectivul de investiție propus are ca scop principal refacerea sistemului de canalizare 

existent prin înlocuirea conductei de canalizare pe o lungime de 180 m si a 42 de racorduri 

existente in lungime de 323,50 m si reducerea poluărilor accidentale in zona, prin functionarea 

la parametrii normali a colectorului menajer si se va asigura creșterea calitatii serviciului de 

alimentare cu apa pentru abonatii existenti in zona. 

6.2.6.  Studii si proiecte noi  

Proiect 65/2021 - “Realizare foraj de studiu si studiu hidrogeologic in localitatea Castelu, 

jud.Constanta” - CS 

Localitatea Castelu se alimentează cu apa potabila din sursa Medgidia, prin conducta de 

aductiune Dn 1200 mm Medgidia - Constanta Sud, care prezintă un grad avansat de uzura. 
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In prezent, aceasta este funcționala numai pe traseul Medgidia - Poarta Alba, traseu care 

are rol de rezervor, pentru alimentarea cu apa a localității Castelu. 

In momentul de fata, in Castelu nu exista rezervor de apa si nu poate fi asigurata rezerva 

de incendiu. 

Prin POIM, pentru localitatea Castelu a fost prevăzută realizarea unei gospodarii de apa, 

care va inlude rezervor, statie de pompare, apa urmând a fi asigurata din conducta de aductiune 

noua Medgidia - Eforie Sud. Pana la realizarea acestei lucrări, este necesar a se realiza un foraj 

in incinta gospodăriei de apa. 

Pentru executarea forajului este necesar a se realiza studiul hidrogeologic si forajului de 

studiu pentru obținerea de informații despre structura geologica a acviferului, determinarea 

nivelului apei subterane, a calitatii apei si a debitelor disponibile. 

Proiect 21/2021- “Realizare lucrări pentru imbunatatirea circulației externe a biomasei 

la SEAU Constanta Sud, localitatea Constanta, jud.Constanta “ - faza TP 

Pentru imbunatatirea circulației biomasei la SEAU Constanta Sud, conform expertizei 

nr.855333/01.09.2020 întocmită de expertul tehnic atestat MLPAT, ing. D. Arsenie sunt 

necesare următoarele: 

-Remedierea deficientelor tehnologice 

-Remedierea deficientelor hidraulice 

-Remedierea deficientelor constructive 

Aceste remedieri se vor realiza etapizat. In aceasta documentație se vor realiza 

urmatoatele: 

a) In cele 4 canalele de admisie existente, care preiau uzata tratata mecanic din 

decantoarele primare existente (DP1, DP2, SDP3 si DP4) si il transporta in bazinele de 

aerare existente, se vor monta 4 segmente de conductă Dn 700mm, in lungime de 12 m. 

b) Pe aceste conducte se vor monta 4 debitmetre electromagnetice Dn 700 mm pentru 

masurarea debitului de influent care intra in bazinele de aerare. 

c) Se va realiza un perete de beton transversal pentru delimitarea noii zone de deversare, 

pe fiecare canal (4 buc). In acest perete se va lașa un gol pentru conducta Dn 700mm. 

d) In zona acestui gol se va amplasa o stavila noua (4 buc) de perete cu posibilitatea de 

monitorizare. 

e) Se va monta un sistem de automatizare local si de control pentru stavile 

f) In deversoarele de preaplin existente se vor monta lamele noi din otel inox cu posibilitate 

de reglare pe verticala si longitudinal. 

g) Montare conducta noua Dn 700 mm, in lungime de cca. 30 m, pentru conectarea liniei 

noi la canalul de distribuție. 

h) închiderea golului existent pentru descărcarea canalului de distribuție la reactorul 

biologic (nou). 

i) Desființarea evacuării aeriene a actualei conducte de recirculare externă a nămolului. 
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Prin realizarea acestui proiect se va îmbunătății procesul de epurare (a treptei terțiare) 

prin modificarea funcțiunilor unor obiecte existente, monitorizarea debitelor de apa (biomasa) 

și 

suplimentarea capacității acestora în vederea realizării nitrificării, denitrificării și 

reducerii biologice avansate a fosforului precum și stabilizarea anaerobă. 

Proiect 10/2021 - “Extindere rețea alimentare cu apa si canalizare menajera 

str.Anemonelor, localitatea Buftea, jud.Ilfov” 

Strada Anemonelor, pe care s-au realizat locuințe, face parte din cartierul Tineretului si 

nu are rețele de alimentare cu apa si canalizare menajera. 

Pentru racordarea la rețelele de alimentare cu apa si canalizare a locuințelor aflate pe 

strada Anemonelor este necesara extinderea rețelelor de apa (0 110mm PEHD cu o lungime de 

655 m), a rețelei de canalizare existente (Dn 250 mm PVC-KG cu o lungime de 380 m) si 

realizarea branșamentelor de apa pentru fiecare imobil (42 branșamente) si a racordurilor la 

canalizare menajera (20 racorduri). 

Prezenta investiție are scopul de a extinde rețeaua publica de alimentare cu apa si 

canalizare pentru conectarea imobilelor de pe strada Anemonelor. 

Proiect 15/2021 - “Extindere rețea alimentare cu apa si canalizare menajera str.Gladiolei, 

Tronson 1 si Tronson 2, din str.lndependentei localitatea Buftea, jud.Ilfov” 

Strada Gladiolei, Tronson 1 si 2, pe care s-au realizat locuințe, face parte din cartierul 

Tineretului si nu are rețele de alimentare cu apa si canalizare menajera. 

Pentru racordarea la rețelele de alimentare cu apa si canalizare a locuințelor aflate pe 

strada Gladiolei este necesara extinderea rețelelor de apa (0 110mm PEHD cu o lungime de 

390 m), a rețelei de canalizare existente (Dn 250 mm PVC-KG cu o lungime de 215 m) si 

realizarea branșamentelor de apa pentru fiecare imobil (28 branșamente) si a racordurilor la 

canalizare menajera (11 racorduri). 

Prezenta investiție are scopul de a extinde rețeaua publica de alimentare cu apa si 

canalizare pentru conectarea imobilelor de pe strada Gladiolei. 

Proiect 60/2021 - “Construire parcuri fotovoltaice in complex Palas, Cișmea A, B, C, II, 

SEAU Constanta Sud, Constanta Nord, Medgidia, Mangalia, Buftea, Fetești”- TP 

Prin realizarea de parcuri fotovoltaice se va produce energie electrica in scopul utilizării 

consumului intern pentru următoarele locații: Complex de inmagazinare, tratare si pompare 

Palas, sursele Cișmea A, B, C, II, SEAU Constanta Sud, SEAU Constanta Nord, SEAU 

Medgidia, SEAU Mangalia, SEAU Buftea si SEAU Fetești. 

Acestea se vor amplasa din incintele locațiilor propuse (la sol sau/si pe acoperișuri). 

Prin acest proiect se propune reducerea cheltuielilor cu energia electrica cumparata de 

la furnizor. 
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Proiect 26/2021 (2/2020) - “Extindere rețea apa , canalizare si SPAU in zona plaja 

Modern, localitatea Constanta, jud.Constanta”- TP 

Prin realizarea investiției, RAJA S.A. va rezolva problema alimentarii cu apa a 

obiectivelor sanitare din zona si a canalizării menajere, din punct de vedere al protecției 

mediului si al apelor, si din punct de vedere al confortului localnicilor din zona. 

Investiția consta in realizarea unei rețele de distribuție apa Dn 160 mm (cu o lungime de 

1052 m), unei rețele de canalizare menajera Dn 160 mm PEHD (cu o lungime de 1070 m), a 

unei statii de pompare apa uzata si a unei conducte de refulare Dn 160 mm PEHD (cu o lungime 

de 166 m) 

Deasemenea, racordarea noilor utilizatori la rețelele de apa si de canalizare menajera 

reprezintă noi beneficii financiare pentru RAJA S.A. 

Proiect 34/2021 - “Extinderea SCADA pentru monitorizarea sistemelor de apa in aria de 

operare a RAJA S.A”- TP 

Prin realizarea extinderii SCADA pentru sursele de apa potabilă, stațiile de tratare, 

stațiile de pompare și rezervoarele aflate în aria de operarea RAJA S.A. Constanța, si amplasate 

in localitățile din județele: Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și Dâmbovița se vor monitoriza 

si gestiona eficient functionarea acestora. 

Deasemenea prin instalarea de echipamente noi (înlocuirea pompelor de la sursele de 

apa si statii de pompare) si reabilitarea cabinelor de puțuri si a împrejmuirilor se va imbunatatii 

calitatea serviciului de alimentare cu apa a tuturor abonatilor RAJA S.A. 

Proiect 51/2021- “Înlocuire conducta apa str. Vasile Parvan din loc. Mangalia, jud. 

Constanta” 

Pe strada Vasile Parvan, intre străzile Teiului si sos. Constantei, in localitatea Mangalia 

este necesara înlocuirea conductei de alimentare cu apa Dn 150 mm OL cu o conducta noua in 

lungime de 250,00 m si a 27 de branșamente existente (in lungime totala de 144 m), în 

municipiul Constanta, exista o conducta de alimentare cu apa Dn 200 mm OL care prezintă un 

grad avansat de uzura. 

Prin înlocuirea conductei existente cu o conducta din PEHD, se vor atinge următoarele 

obiective: 

- se vor elimina pierderile de apa; 

- se va elimina disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate de apa, pentru 

remedierea avariilor. 

Proiect 49/2021- “Realizare cămine pentru monitorizare si sectorizare a zonelor de 

consum in localitatea Constanta, jud. Constanta” 

Prin realizarea a 58 de cămine, in care se vor monta debitmetre, pentru monitorizarea 

pierderilor de apa din municipiul Constanta si prin realizarea a 47 de cămine de vane, in care 
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se vor monta vane pentru sectorizarea municipiului Constanta se va asigura următoarele: 

- se vor elimina pierderile de apa; 

- se va elimina disconfortul creat abonatilor prin opririle repetate de apa, pentru 

remedierea avariilor. 

Proiect 63/2021- “Înlocuire conducta apa Dn 100 mm OL str. Carol I, loc. Tortoman, jud. 

Constanta” 

Pe strada pe str. Carol I, intre str. Albăstrelelor si str. 1 Decembrie 2, exista o conducta 

de alimentare cu apa Dn 100 mm OL din care sunt branșate 31 imobile si care are o vechime 

mare si un grad avansat de uzura. 

Prin realizarea investiției (înlocuirea conductei de apa existente, pe o lungime de 320,0 

m si 84 m pentru branșamente) se asigura eliminarea pierderilor de apa si evitarea inundării 

subsolurilor blocurilor din aceasta zona. 

Proiect 62/2021- “Înlocuire conducta apa Dn 100 mm OL str. Poligonului, loc. Tortoman, 

jud. Constanta” 

Pe strada str. Poligonului, intre str. Liliacului si str. 1 Decembrie, exista o conducta de 

alimentare cu apa Dn 100 mm OL din care sunt branșate 13 imobile si care are o vechime de 

peste 30 ani si un grad avansat de uzura. 

Prin realizarea investiției (înlocuirea conductei de apa existente, pe o lungime de 320,0 

m si 84 m pentru branșamente) se asigura eliminarea pierderilor de apa si evitarea inundării 

subsolurilor blocurilor din aceasta zona. 

6.3. Investitii din Fonduri Europene nerambursabile 

 

RAJA S.A. a accesat fonduri europene nerambursabile in etapa de programare 2014-

2020, având în implementare 2 noi proiecte în valoare totala de 3.281.203.070,90 lei, si 

respectiv 686.835.669.55 euro: 

 

a. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de 

operare a RAJA SA Constanța, în perioada  2014 – 2020”; 

Valoarea totală a Proiectului este de 3.005.594.469,69 lei, respectiv 629.035.488,94 euro 

si are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în 91 de localități din 

6 județe incluse în aria de operare a RAJA SA (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, 

Brașov). 

 

Principalele  investiții  ce vor fi realizate sunt: 
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a.1. Sistem de alimentare cu apa: 

Nr. 

Crt. 
Descriere  U.M. Total 

1 Sursa de apa (noua) buc 29 

2 Sursa de apa (reabilitata) buc 13 

3 Aductiune (noua) m 199.875 

4 Aductiune (reabilitata) m 70.932 

5 Magistrala de apa (noua) m 3.004 

6 Magistrala de apa (reabilitata) m 40.871 

7 Retele in incinta (noi) ans 2 

8 Retele in incinta (reabilitate) ans 11 

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 24 

13 Statii pompare apa (noi) buc 26 

14 Statii pompare apa (reabilitate) buc 20 

15 Retea de distributie apa potabila (noua) m 143.800 

16 Retea de distributie apa potabila (reabilitata) m 265.964 

17 Dispecerate locale SCADA-APA buc 14 

 

 

a.2. Sistem de canalizare: 

Nr. 

Crt. 
Descriere  U.M. Total 

1 Retea canalizare (noua) m 402.935 

2 Retea canalizare (reabilitata) m 38.736 

3 Conducta refulare (noua) m 103.360 

4 Conducta refulare (reabilitata) m 32.057 

5 Statii pompare ape uzate (noi) buc 126 

6 Statii pompare ape uzate (reabilitate) buc 12 

7 Statii epurare ape uzate (noi) buc 4 

8 Statii epurare ape uzate (reabilitate) – Bazin de retentie buc 1 



 

 

58 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2021 

9 Instalatie de valorificare namol buc 1 

10 Treapta pre-epurare mecanica apa uzata buc 1 

11 Dispecerate locale SCADA-CANAL buc 17 

 

a.3. Stadiul implementării Proiectului 

Evoluția implementării celor 56 de contracte la data de 31.12.2021, se prezintă astfel: 

• 1 documentație de atribuire în procedură de atribuire, având o valoare totală estimată de 

34.982.592 lei fără TVA (CL16) 

• 4 documentaţii de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP în cursul lunii 

februarie 2022, având o valoare totală estimată de 439.297.314 lei fără TVA (CL36, CL37, 

CL38, CL43) 

• 51 de contracte atribuite (45 Contracte de Lucrari, 5 Contracte de Servicii si 1 Contract de 

furnizare echipamente), cu o valoare totală de 1.612.325.673,57 lei fără TVA dupa cum 

urmeaza: 

 
    

Nr. 

crt. 

Denumirea contractului 

Valoarea 

estimata/      

contractata  

Ofertant castigator     

Data semnarii contractului/ 

Durata contractului 

Stadiu Contract 

1 

CL1 Retele apa si canalizare 

in zona centrala a 

Municipiului Constanta 

37.142.350,00/ 

35.146.210,00 

OPERES -APULIA 

Ctr. nr.10043/04.02.2021/20 

luni 

17.03.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 17.54 %                                   

Progres fizic: 4.70% 

2 

CL2 Retele apa si canalizare 

in zona centrala a 

Municipiului Constanta 

16.624.264,00/ 

16.574.163,00 

OPERES-APULIA- 

PROFI WASS-AMPHORA 

Ctr.nr.10044/04.02.2021/16 

luni 

17.03.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 18.47%                                   

Progres fizic:12.32% 

3 

CL3 Retele apa si canalizare 

in zona centrala a 

Municipiului Constanta 

19.359.116,00/ 

19.292.804,00 

 

OPERES-APULIA- 

PROFI WASS 2014- 

AMPHORA 

Ctr.nr.10045/04.02.2021/16 

luni 

08.03.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 19.02 %                                   

Progres fizic:11.81% 

4 

CL4 Retele de apa si 

canalizare zona periferica a 

Municipiului Constanta, 

Palazu Mare si Statiunea 

Mamaia 

43.544.639,00/ 

43.244.653,32 

CO EXPERT DUPLEX- 

 SN SOLAR TEHNIC-

POWER ON 

Ctr. nr.4877/20.01.2021/20 

luni 

22.02.2021 - Ordin 

incepere Progres financiar: 

43.59 %                                   

Progres fizic:45.11% 

5 

CL5 Retele de apa si 

canalizare Navodari si 

Mamaia Sat 

30.766.379,00/ 

30.168.331,13 

PORR CONSTRUCT SRL 

Ctr.nr.18783/02.03.2021/18 

luni 

12.05.2021 Ordin incepere 

Progres financiar: 19.62 %                                   

Progres fizic: 30.50% 

6 

CL6 Conducte de aductiune, 

conducte magistrale si 

conducte de refulare Lumina, 

Navodari , Mamaia Sat si 

Corbu 

65.669.411,00/ 

59.582.717,86 

EUROMATERIA SRL -  

RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SC ARL 

Ctr. nr. 94492/20.10.2021/27 

luni 

Nu a fost emis Ordinul de 

incepere 

Progres financiar: 0.00 %                                  

Progres fizic: 0.00 % 
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Nr. 

crt. 

Denumirea contractului 

Valoarea 

estimata/      

contractata  

Ofertant castigator     

Data semnarii contractului/ 

Durata contractului 

Stadiu Contract 

 

7  

CL7: Retele de apa si 

canalizare Lumina, Corbu si 

Mihail Kogalniceanu                                                                              

20.233.306,00/     

24.984.068,78 

LUDWIG PFEIFFER S.R.L.                                                                         

Ctr. Nr. 103270 /26.09.2019 / 

24 luni 

10.12.2019 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 44.71 %                                  

Progres fizic: 72.83% 

8 

CL 8 LOT1: Reabilitare 

conducta magistrala in Eforie 

Nord, reabilitarea si 

extinderea retelelor de 

distributie si de canalizare 

precum si a conductelor de 

refulare, statie noua de 

pompare apa uzata si 

conducta de refulare aferenta, 

din localitatile Eforie Nord, 

Agigea si Techirghiol, judetul 

Constanta 

26.935.837,00

/ 

26.897.697,75 

PRO M.A.I. CONSTRUCT-

DAF TRANS 2000-

ARGENTA 

Ctr. nr. 83779/ 8/26/2020/18 

luni 

14.09.2020- Ordin incepere 

Progres financiar: 28.12% 

Progres fizic: 46.00% 

9 

CL 9 LOT 2: Reabilitare 

retele de distributie, retele de 

canalizare Eforie Sud, judetul 

Constanta 

15.765.755,00

/ 

15.276.472,22 

CO EXPERT DUPLEX- 

FLUID DEVELOPMENT- 

VAST IMPEX 

Ctr.nr.10046/04.02.2021/15 

luni 

01.03.2021- Ordin incepere 

Progres financiar: 25.43% 

Progres fizic; 21.00% 

10 

CL 10 Reabilitarea si 

extinderea retelelor de 

distributie si de canalizare, 

statie noua de pompare apa si 

conducte aferente, din 

localitatea Techirghiol si 

reabilitarea si extinderea 

retelei de distributie din 

localitatea Biruinta, judetul 

Constanta 

34.310.914,00

/ 

33.241.282,64 

AUTOPRIMA SERV- 

GROUP CONSTRUCT 

BUCOVINA 

Ctr.nr.7709/27.01.2021/22 luni 

08.02.2021- Ordin incepere 

Progres financiar: 36.98% 

Progres fizic: 64.00% 

11 

CL 11  Reabilitare și extindere 

rețele de distribuție și de 

canalizare, reabilitare stație de 

pompare apă uzată și 

conducte de refulare apă uzată 

din localitateaTuzla, județul 

Constanța. 

17.183.063,00

/               

17.333.745,27 

ALEX BUILDING SRL- 

 DAF TRANS 2000 SRL  

Ctr.  nr. 20554/ 25.02.2020/15 

luni 

17.03.2020- Ordin incepere 

Progres financiar: 48.77 %                                  

Progres fizic: 79.08 % 

12 

CL 12  Reabilitarea 

conductelor de aducțiune apă 

brută și apă potabilă, 

reabilitarea și extinderea 

rețelelor de distribuție și de 

canalizare, stație nouă de 

pompare apă uzată și 

conducta de refulare aferentă, 

reabilitare conducte de 

refulare existente, din comuna 

Costinești, județul Constanța 

18.063.406,00/              

17.657.873,43 

Asocierea UTILNAVOREP 

SRL - OPAL CONSTRUCT 

SRL 

Ctr.  nr. 20573/ 25.02.2020/22 

luni 

17.03.2020 - Ordin 

incepere 

- Progres financiar: 33.33%                                 

- Progres fizic : 40.65 % 
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13 

CL 13 Aductiuni: Ostrov, 

Mereni, Plopeni si Comana 

Statie de tratare: 

Baneasa;Adamclisi, Mereni, 

Valcelele si Tataru. 

Rezervoare: Zorile si 

Chirnogeni; Ostrov, Viile, 

Lanurile, Plopeni, Movila 

Verde, Independenta, 

Dumbraveni, Fantana Mare, 

Darabani si Comana 

40.751.412,00/                     

39.180.242,35 

Asocierea FLUID 

DEVELOPMENT - 

GEOMARCO CONSTRUCT - 

UTILNAVOREP SA - ALL 

PLAN PROIECT  

Ctr. Nr. 

126856/28.11.2019/24 luni 

16.12.2019- Ordin incepere 

-Progres financiar: 46.18 %                                       

-Progres fizic: 53.00% 

 

14 

CL 14 Retele de apa si 

aductiune Lipnita. Statie de 

ridicare a presiunii Baneasa. 

Retele de canalizare Baneasa 

21.664.422,0

0/             

20.507.145,77 

Alex Building SRL   -Disan 

Expert SRL  -Logis Project - 

Tomis Plus SRL  

Ctr. Nr. 

125449/25.11.2019/20 luni 

10.12.2019- Ordin incepere 

-Progres financiar: 56.33 %                                               

-Progres fizic: 80.00 % 

15 

CL15 Rețele apă Hârșova si 

Ciobanu; Rețele canalizare 

Hârșova si Ciobanu; 

Aducțiune Vadu Oii 

23.611.560,0

0/          

23.336.080,52 

ALEX BUILDING SRL - 

DAF TRANS 2000 SRL -

LOGIS PROJECT SRL  -

TOMIS PLUS SRL                                                                            

Ctr. Nr. 108541 /09.10.2019 

/ 24 luni 

10.12.2019- Ordin incepere 

Progres financiar: 65.50 %                                  

Progres fizic: 78.89% 

16 

CL 17 LOT 2: Retele apa si 

canalizare Mangalia Nord si 

Statiuni 

24.637.678,0

0/ 

24.505.698,7

5 

EUSKADI SRL -   

ANTREPRIZA MONTAJ 

INSTALATII SA 

Ctr.nr.40927/12.05.2021/12 

luni 

01.09.2021 – Ordin 

incepere 

Progres financiar:23.49%                                  

Progres fizic: 16.78% 

 

 

17 

CL18 Retele apa Limanu, 2 

Mai, Vama Veche, Albesti, 

Cotu Vaii. Retele de 

canalizare Limanu 

37.087.453,0

0/             

32.678.518,21 

Asocierea SC ERBASU SA- 

FLUID DEVELOPMENT  

Ctr. Nr. 

125451/25.10.2019/17 luni 

16.12.2019- Ordin incepere 

Progres financiar:  89.51 %                                 

Progres fizic: 93.50% 

18 

CL 19 ,, Retele de apa 

Pecineaga, Amzacea. 

Aductiune 23 August- 

Dulcesti- Pecineaga. Retele de 

canalizare Pecineaga, 23 

August” 

47.570.549,0

0/                       

46.064.312,22 

AUTOPRIMA SERV SRL-  

GROUP CONSTRUCT 

BUCOVINA SRL  

Ctr nr. 37930/10.04.2020/24 

luni 

06.05.2020 - Ordin 

incepere           Progres 

financiar:  70.15 % 

Progres fizic 93.00% 

19 

CL 20 LOT 1: Retele apa 

Poarta Alba, Murfatlar. Retele 

apa si canalizare Castelu. 

Aductiune Castelu 

31.054.410,0

0/ 

  

31.024.411,92 

PORR CONSTRUCT SRL 

Ctr. Nr. 77200/30.08.2021/20 

luni 

27.09.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar:  15.00 % 

Progres fizic 0.11% 

20 
CL21 LOT 2: Retele apa si 

canalizare Valu lui Traian 

99.154.604.0

0/ 

97.120.373,71 

OCSA CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ - 

INSTAL SERVICE 

TEHNOLOGY 

26.11.2020 -Ordin incepere 

Progres financiar: 16.34% 

Progres fizic:6.98% 



 

 

61 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2021 

    

Nr. 

crt. 
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Ctr nr. 110417/ 

11/16/2020/22 luni 

21 

CL 22  Reabilitarea si 

extinderea retelelor de 

distributie in localitatea Lazu, 

reabilitarea si extinderea 

retelelor de distributie si de 

canalizare, reabilitare statie de 

pompare apa uzata, statii noi 

de pompare apa uzata si 

conducte de refulare aferente, 

din localitatea Agigea. Retele 

apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. 

Aductiuni Ovidiu, Poiana. 

Retele de canalizare Ovidiu, 

Cumpana, Poiana 

57.750.527,0

0 / 

59.107.402,67 

AUTOPRIMA SERV SRL-

GROUP CONSTRUCT -

BUCOVINA SRL- 

PRO M.A.I. CONSTRUCT 

SRL 

Ctr.nr. 57563/12.06.2020/22 

luni 

01.07.2020- Ordin incepere 

Progres financiar: 33.78 % 

Progres fizic: 58.30% 

22 

CL23 Retele apa si aductiuni 

Medgidia. Retele de 

canalizare Medgidia 

44.280.661/ 

40.062.480,1

4 

 

BEDAMIRO HOLDING 

PARCARI CONSTRUCT SA 

15.02.2022- Ordin incepere 

Progres financiar: 0 % 

Progres fizic: 0% 

23 

CL24 Retele apa Cernavoda, 

Faclia si Tortoman. Aductiuni 

Faclia, Cernavoda Retele de 

canalizare Cernavoda, Satu 

Nou si Mircea Voda 

47.489.955,0

0/ 

47.389.436,1

1 

Asocierea DAF TRANS 

2000SRL - ARGENTA SRL - 

INSTAL SERVICE 

TECHNOLOGY SRL 

Contr.nr.28304/31.03.2021/18 

luni 

14.04.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 19.22% 

Progres fizic: 22.00% 

24 

CL25 Retele apa si aductiuni 

Fetesti. Retele de canalizare 

Fetesti 

35.645.321,0

0/ 

35.287.165,63 

NESS PROIECT EUROPE-

MONTIN 

Ctr.nr. 84355/ 8/27/2020/20 

luni 

23.09.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 32.55 % 

Progres fizic: 40.81% 

25 

CL 26 Retele apa tandarei, 

Cazanesti, Fierbinti Targ si 

Dridu. Retele de canalizare 

Tandarei, Cazanesti si 

Fierbinti Targ 

30.393.229,0

0/               

30.309.180,95 

AFCON ELECTRA 

ROMANIA SA INSTAL 

SERVICE TECHNOLOGY 

SRL   

Ctr. Nr. 125023/22.11.2019/18 

luni 

10.12.2019 - Ordin 

incepere 

Progres financiar:  52.59 %                                        

Progres fizic: 88.04 % 

26 

CL27 Conducte aductiune 

Galdau-Jegalia-Iezeru Retele 

de canalizare Jegalia 

15.090.017,0

0/ 

12.382.284,31 

LUDWING  PFEIFFER 

Ctr. Nr 103271/ 9/26/2019/14 

luni 

18.11.2019 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 100.00 

%                                        

Progres fizic:100.00 % 

27 
CL28 Retele apa si canalizare 

Crevedia 

31.788.126,0

0/                     

31.647.212,51 

MOTRIS COMPANY SRL 

 Ctr. Nr. 59486/18.06.2020/20 

luni 

16.07.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 45.50% 

Progres fizic: 86.00 % 
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28 

CL 29 LOT 2: Retele apa si 

canalizare Darza si 

Manastirea. Retele apa 

Samurcasi si Cocani. 

43.038.504,0

0/ 

42.025.897,2

3 

CONSTRUCTII ERBASU  

SA - 

VIALIS ENGINEERING SA 

Ctr. Nr. 62073/15.07.2021/12 

luni 

 

03.09.2021-Ordin incepere 

Progres financiar: 9.22% 

Progres fizic: 16.50% 

 

29 

CL 30 Retele de alimentare cu 

apa Predeal, Dambu Morii, 

Paraul Rece. Aductiuni 

Predeal. Retele de canalizare 

Predeal, Paraul Rece. Statie 

de pompare si statie clorare 

Paraul Rece. 

47.450.288,0

0                   

47.156.977,65 

Asocierea Afcon Electra SRL 

Instal Service Technology 

SRL- Specialist Smart Group 

SRL 

Ctr. Nr. 22125/28.02.2020/24 

luni 

17.03.2020 - Ordin 

Incepere  

Progres financiar: 34.69%                                                         

Progres fizic: 43.97% 

30 

CL31 Statie tratare apa, 

rezervoare si conducta 

transport Harsova; Gospodarii 

de apa Navodari; Reabilitare 

statie pompare Ovidiu; 

Reabilitare statii pompare ape 

uzate si conducte de refulare 

Mamaia Sat; Gospodarie de 

apa Valu lui Traian; 

Reabilitare rezervor 

Medgidia; Statie de clorare 

Vadu Oii  

34.812.051,0

0/ 

34.778.946,4

6 

UTILNAVOREP SA - 

ALLPLAN PROIECT SRL 

Contr.nr.40929/12.05.2021/24l

uni 

 

28.05.2021 - Ordin 

Incepere  

Progres financiar: 5.00%                                                         

Progres fizic: 1.00% 

31 

CL32: Reabilitare conducte 

aducțiune Constanța                                   

- 20 luni 

35.253.024,0

0             

33.460.367,07 

Asocierea ACVATOT SRL - 

IRIDEX GROUP PLASTIC 

SRL Ctr. Nr. 

119831/08.11.2019/20 luni 

10.12.2019 - Ordin 

incepere 

Progres financiar:  71.26 % 

Progres fizic: 94.85 % 

32 

CL33 Reabilitare conducte 

aductiune si magistrale, statii 

de pompare apa uzata SP E20 

si refulari aferente , in 

Municipiul Constanta 

64.428.133,0

0/ 

63.770.954,43 

EUSKADI- ANTREPRIZA 

MONTAJ INSTALATII 

Ctr. Nr 87700/ 9/8/2020/27 

luni 

19.10.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar  52.14% 

Progres fizic: 44.30% 

33 

CL 34 Reabilitare conducte 

magistrale tronson 3, 

Municipiul Constanța 

35.123.209,0

0 /             

32.427.213,85 

INSTAL SERVICE 

TECHNOLOGY SRL- 

CONSTRUCTII GABAP 

SRL- SPECIALIST 

CONSULTING SRL- Ctr. Nr. 

126252/27.11.2019/22 luni 

16.12.2019 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 30.80 %                                               

Progres fizic: 28.10 % 

34 

CL35 Reabilitare statie de 

pompare apa bruta Galesu ; 

Reabilitare complex 

inmagazinare Palas: SP1, SP2 

si retele in incinta, Reabilitare 

put P0-Constanta Nord, 

judetul Constanta 

45.456.639,0

0/ 

40.910.970,00 

CORAL - PET 

COMMUNICATIONS  

Ctr. Nr 66429/ 7/8/2020/18 

luni 

20.07.2020 - Ordin 

incepere Progres financiar: 

34.67 %                                               

Progres fizic:37.24% 
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35 

CL39: Retele de apa: Plopeni, 

Independenta, Movila Verde, 

Fantana Mare, Tufani si    

Dumbraveni,  Aductiuni: 

Plopeni – Movila Verde – 

Independenta – Dumbraveni – 

Furnica – Tufani – Fantana 

Mare 

13.831.116,0

0 /                 

11.910.967,74 

GEOMARCO CONSTRUCT 

SRL  FLUID 

DEVELOPMENT SRL - 

UTILNAVOREP SA  

Ctr. Nr. 104092 

/30.09.2019/24 luni 

16.12.2019- Ordin incepere 

Progres financiar: 92.64 %                                             

Progres fizic: 100.00 % 

36 

CL40: Retele de apa: 

Darabani si Comana. 

Aductiuni: Darabani – 

Valcelele si Comana – Tataru. 

Retele de canalizare Negru 

Voda 

3.035.888,00/                      

2.329.315,52 

GEORMARCO 

CONSTRUCT SRL                                                     

Ctr. nr. 116230/29.10.2019/ 12 

luni 

28.11.2019- Ordin incepere                      

Progres financiar: 97.35%                                       

Progres fizic- 100.00 % 

37 

CL41 Surse de apa, 

rezervoare, statie de pompare, 

statie de clorare, retele de 

incinta din comuna Costinesti, 

reabilitare Gospodarie de Apa 

Eforie Nord, statie de clorare 

si instalare grup de pompare 

pentru localitatea Agigea. 

Reabilitare conducte de 

aductiune GA Constanta-Sud-

Lazu-Agigea-GA Eforie 

Nord, Reabilitare conducte de 

aductiune GA Eforie Nord-

Agigea 

64.710.878,0

0/ 

64.700.616,9

9 

GENERAL CONCRETE 

CERNAVODA SRL - 

ECOAPA DESIGN SRL - 

Contr.nr.33557/16.04.2021/18 

luni 

20.05.2021- Ordin incepere                      

Progres financiar: 5.00%                                       

- Progres fizic: 1.00 % 

38 

CL42: Sursa de apa Galdau. 

Statii de clorare Jegalia, 

Galdau, Iezeru. Rezervor 

Galdau. Statii de pompare 

Galdau 

6.902.437,00/                 

5.232.892,00 

FLUID DEVELOPMENT 

SRL - CONSTRUCTII 

HIDROTEHNICE SA - 

ACTUAL TOP 

CONSULTING SRL 

Ctr. Nr. 43362/17.05.2018 / 18 

luni 

18.07.2018- Ordin incepere 

Progres financiar: 100.00 

%                                                                                                

Progres fizic: 100.00 % 

39  

CL44: Rezervor Albesti, 

Faclia, Castelu, Tortoman. 

Statie de pompare Albesti, 

Castelu, Tortoman; Foraje noi 

Poiana, Tortoman. Statie de 

clorare Castelu, Tortoman, 

Albesti, Faclia. Gospodarie de 

apa pentru localitatile 

Dulcesti, Mosneni si 

Pecineaga. Reabilitare statie 

pompare Cotu Vaii. Statie de 

pompare Albesti. Statie de 

pompare si statie clorare 

Limanu. Statie de pompare 

Mangalia 

24.163.271,0

0 /                 

20.954.588,39 

SC UTILNAVOREP SA 

Ctr. nr. 62180/17.07.2018 / 24 

luni 

08.10.2018- Ordin incepere 

Progres financiar :  98.49 

%                                                                                                    

Progres fizic- 99.20 % 
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40 

CL45 Surse de apa Cazanesti, 

Fetesti, Tandarei. Statii de 

tratare Cazanesti, Dridu, 

Fierbinti Targ, Fetesti, 

Tandarei. Reabilitare 

rezervoare Fetesti, Tandarei, 

Cazanesti. Reabilitare statii de 

pompare Cazanesti, Dridu, 

Fetesti, Tandarei. (FG) 

52.153.071,0

0/ 

50.241.685,1

6 

ARCIF AG-ARCON AG-

TEHNOTERM- ROMTIM 

INSTAL- PROCONSTRIND -

SGM CONTRACTOR 

Contr.nr.4878/20.01.2021/ 

27luni 

10.02.2021- Ordin incepere 

Progres financiar :  5.00 %                                                                                                    

Progres fizic: 5.00% 

41 

CL46 Treapta pre-epurare 

mecanica Cluster Navodari 

Lucrari in incinta statiei de 

epurare - Medgidia. 

18.099.886,0

0/ 

18.081.740,0

0 

CORAL SRL 

Contr.nr.33556/16.04.2021/18 

luni 

19.05.2021- Ordin incepere 

Progres financiar :  5.00 %                                                                                                    

Progres fizic: 6.00% 

42 

CL47: Statii de epurare apa 

uzata Baneasa, Negru Voda. 

Statie de epurare apa uzata 

Jegalia. Statie de epurare apa 

uzata Cazanesti                                                                           

51.777.281,0

0/              

47.965.013,28 

ADISS SA 

Ctr. Nr. 115608/20.12.2018 

/36 luni 

25.01.2019- Ordin incepere 

Progres financiar:  43.59 %                                            

Progres fizic: 61.00 % 

43 

CL 48 Instalatie de 

valorificare a namolului 

provenit din statiile de epurare  

60.619.170,0

0/ 

57.832.694,4

2 

NESS PROIECT EUROPE 

Contr.nr.4880/20.01.2021/27 

luni 

16.02.2021- Ordin incepere 

Progres financiar:  5.00 %                                            

Progres fizic: 2.60 % 

44 
CL49 Colectoare principale in 

Municipiul Constanta 

24.901.466,0

0/ 

24.267.495,4

0 

CALA CENTRUL DE 

TEHNOLOGII FARA 

SAPATURA-  

REVICOND CANALTECH 

SRL 

Ctr. Nr. 62231/15.07.2021/18 

luni 

11.10.2021- Ordin incepere 

Progres financiar: 15.00 %                                            

Progres fizic: 0.00 % 

45 
CL50: Sursa de apa si statie 

tratare Crevedia                                    

4.619.044,00/                

3.920.355,18 

FLUID DEVELOPMENT 

SRL - ROMPROED SA  

Ctr. Nr. 49120/06.06.2018 

/24 luni 

02.08.2018- Ordin incepere 

Progres financiar: 100.00 

%                                                                   

Progres fizic- 100.00 % 

46 

CS1 Servicii de asistenta 

tehnica pentru managementul 

proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata in aria de 

operare a S.C. RAJA S.A. 

Constanta, in perioada 2014-

2020  

26.983.066,0

0/                                                             

26.443.000,00 

Asocierea RAMBOL SOUTH 

EUROPE - OBRIEN&GERE 

ENGINEERING INC  

Contract nr. 

39509/16.04.2020/55 luni 

07.05.2020 – Ordin 

incepere 

Progres financiar: 42.18% 

Progres fizic: 48.50 % 
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47 

CS 2 Servicii de Asistenta 

Tehnica pentru Supervizarea 

lucrarilor din cadrul 

Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata in aria de 

operare a SC RAJA SA  

Constanta in perioada 2014-

2020 

73.618.537,00/                                  

68.552.310,00 

Asocierea Ramboll South 

East Europe SRL - Eptisa 

Romania SRL - Eptisa 

Servicio de Ingenieria  SL Ctr. 

Nr. 103595 /27.09.2019/55 

luni 

10.10.2019 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 38.56% 

Progres fizic: 34.78 % 

48 

CS3 Servicii pentru auditul 

Proiectului Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de 

apa si apa uzata in aria de 

operare a SC RAJA SA 

Constanta, in perioada 2014-

2020 

677.133,00/                        

589.000,00 

CONTABILITATE, 

EXPERTIZA CONTABILA, 

CONSULTANTA, AUDIT SI 

REPREZENTANTA 

FISCALA- AECCARF                                                                                                      

Contract nr. 

27085/12.03.2020/49 luni 

12.03.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 45.00% 

Progres fizic: 42.86 % 

49 

CS4 Servicii de asistenta 

tehnica pentru supraveghere 

arheologica pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa 

uzata in aria de operare a S.C. 

RAJA S.A. Constanta, in 

perioada 2014-2020 

2.672.730,00/                         

1.870.908,99 

TOTAL BUSINESS LAND 

SRL                                               

Contract nr.  

21056/26.02.2020/30 luni 

12.03.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 34.53% 

Progres fizic: 28.86 % 

50 

CL4 "Rețele de apă și 

canalizare în zona periferică a 

Municipiului Constanța, 

Palazu Mare și Stațiunea 

Mamaia" - "Proiectul 

Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă 

uzată în aria de operare a SC 

RAJA SA Constanța, în 

perioada 2014-2020", proiect 

cofinanțat prin POIM 2014-

2020 

432.012,28/ 

429.993,40 

TOTAL BUSINESS LAND 

SRL  

Ctr. Nr. 

63924/19.07.2021/90 zile                                              

28.07.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 100 %                                                                   

Progres fizic- 100 % 

51 
Contract de furnizare laptop-

uri si camere web 

44.800,00/ 

44.800,00 

EXPERTISSA 

CONSTANTA SRL 

Ctr. Nr. 

10397/05.02.2021/12 luni 

08.02.2021 - Ordin 

incepere 

Progres financiar: 100 %                                                                   

Progres fizic- 100 % 
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 b. „Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul ONEȘTI  

în perioada  2014-2020”. 

Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin stimularea 

investițiilor private în aria de implementare, asigurarea accesului la servicii publice de apă și 

canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației și 

dezvoltarea durabilă a zonei. 

Valoarea totală a Proiectului este de 275.608.601,21 lei, respectiv 57.800.181,61 euro, 

fiind propuse următoarele investiții: 

b.1. Sistem de alimentare cu apă: 

Nr. 

crt. 
Indicatori tehnici ai proiectului U.M. Cantitate 

1 Captare de suprafata buc. 1 

2 Statie noua de tratare buc. 1 

3 Statie noua de clorinare buc. 1 

4 Rezervor nou 7.500 mc buc. 1 

5 Statie de pompare apa tratata buc. 1 

6 
Aductiune noua de la statia de tratare la baza dealului 

Cuciur 
km. 6.9 

7 Reabilitare rezervoare apa 10.000 mc buc. 1 

8 Reabilitare statie de clorinare buc. 1 

9 Reabilitare retea de distributie km. 18.86 

10 Extindere retea de distributie km. 6.78 

11 Statii noi de pompare apa potabila buc. 4 

 

b.2. Sistem de canalizare: 

Nr. 

crt. 
Indicatori tehnici ai proiectului U.M. Cantitate 

1 Reabilitare retea de canalizare km. 3.43 

2 Extindere retea de canalizare km. 26.04 

3 Statii noi de pompare apa uzata buc. 11 

4 Conducte de refulare apa uzata km. 6.6 

5 
Reabilitare si modernizare statie de epurare (41.500 

l.e.) 
buc. 1 

 

 
b.3. Stadiul implementării Proiectului 

Evoluţia implementării celor 7 contracte la data de 31.12.2021, se prezintă astfel: 
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Nr. 

crt. 
Denumirea contractului 

Valoarea 

estimata/      

contractata 

Ofertant castigator     

Data semnarii 

contractului/Durata 

contractului 

Stadiu Contract 

1 

CL1 Reabilitarea si 

extinderea retelelor de 

alimentare cu apa si 

canalizare menajeră in 

municipiul Onesti 

68.337.036,00/ 

59.698.444,05 

Asocierea Laurentiu H SRL 

(lider) - Socot SA (asociat) 

Contr.nr.110415/16.11.2020- 

24 luni (+36 luni perioada de 

garantie) 

01.03.2021- Ordin 

incepere 

Progres financiar :  

30.69 %                                                                                                    

Progres fizic- 32.47% 

2 

CL2 Reabilitarea și 

modernizarea statiei de 

epurare din municipiul 

Onesti 

74.669.970 

67.335.269,46 

OCSA CONSTRUCTII SI 

INFRASTRUCTURA SRL 

Contr.62718/26.06.2020-  

24 luni (+36 luni perioada de 

garantie) 

08.07.2020- Ordin 

incepere 

Progres financiar :  

38.78 %                                                                                                    

Progres fizic- 34.29% 

3 

CL3 Facilitati noi de 

captare si de tratare a 

apei, aductiune si 

reabilitarea facilitatilor de 

inmagazinare existente in 

municipiul Onesti 

47.301.416,00/ 

43.194.947,33 

OCSA CONSTRUCTII SI 

INFRASTRUCTURA SRL 

Contr.nr.7768/27.01.2021 

24 luni (+36 luni perioada de 

garantie) 

01.03.2021- Ordin 

incepere 

Progres financiar : 5 %                                                                                                    

Progres fizic- 0% 

4 

CS1 Asistenta Tehnica 

pentru managementul 

proiectului si supervizarea 

lucrarilor 

13.408.765,00/ 

12.219.865.00 

ROMAIR CONSULTING-

GESTION INTEGRAL DEL 

SUELO 

Contr.nr.48672/18.05.2020 – 

41 luni  

19.05.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar :  

56.73 %                                                                                                    

Progres fizic – 46.51% 

5 
CS2  Servicii pentru 

Auditul Proiectului 

261.064,00/ 

133.500,00 

CEAUSESCU & 

PARTNERS SRL 

Contr.nr.104223/26.10.2020 

37 luni 

18.11.2020 - Ordin 

incepere 

Progres financiar :  

25.00%                                                                                                    

Progres fizic: 20.00% 

6 
CS3 Servicii de 

supraveghere arheologică 

234.958,00/ 

214.500,00 

TOTAL BUSINESS LAND  

Contr.nr.95498/30.09.2020 

5,5 luni 

10.05.2021- Ordin 

incepere 

Progres financiar 100%                                                                                                    

Progres fizic: 100% 

7 

Cs CAT “Sprijin pentru 

pregatirea Aplicatiei de 

Finantare si a 

Documentatiilor de 

Atribuire pentru Proiectul 

”Dezvoltarea 

infrastructurii de apa si 

apa uzata în Mun. Onesti 

în perioada 2014-2020” 

 

6.808.000/ 

4.352.947,75 

Asocierea Resourcing 

Environmental Consulting 

SRL - SC TADECO 

Consulting SRL 

 Contract 23757/14.03.2018 

63 luni 

22.03.2018 – Ordin 

Incepere 

Progres financiar :  

82.22 % 

Progres fizic: 73.01% 
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7. TRANZACTII 

 

 

In anul 2021, urmare aprobarii adunarii generale extraordinare a societatii  s-a 

instrainat imobilului din mun. Fetești, str. Vulturului, nr. 1,  judetul Ialomita la prețul de 

149.666 euro fara TVA, pret recomandat prin Raportul de evaluare nr. 34514/19.04.2021, cu 

plata in rate, cu conditia ca dreptul de proprietate sa se transfere la semnarea contractului de 

vanzare, urmand ca RAJA S.A. sa-si rezerve drept de ipoteca legala pentru partea de pret 

neincasata iar la neplata a 2 rate se va rezilia contractul fara punere in intarziere, fara interventia 

instantei si fara a se returna sumele incasate pana la acea data, acestea fiind retinute cu titlu de 

penalitati si se mandateaza directorul general sa incheie si sa semneze contractul de vanzare-

cumparare, in numele si pe seama societatii. 

 Nu s-au inregistrat in cursul anului 2021, la nivelul societatii tranzacţii (conform celor 

prevazute de art.52 din OUG nr.109/2011) cu administratorii ori directorii cu angajaţii, cu 

acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. 

 

8. STRATEGIA TARIFARA 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta(ADI) in numele si pe 

seama UAT –lor membre ADI, a incheiat cu RAJA S.A. Contractul de delegare de gestiune 

a  serviciilor publice de apa si canalizare  prin incredințare directă, cadru in care se aplică 

cerințele “in-house” stabilite de jurisprudența Curții de Justiție.  

RAJA S.A. isi desfasoara activitatea in temeiul unor reglementari speciale,  Legea 

51/2006 modificata, Legea 241/2006 modificata, OUG 13/2008, aprobata prin Legea nr. 

204/2012, HG 855/2008 etc, care stabilesc cadrul general  pentru indeplinirea conditiilor 

si regulilor in-house necesare accesarii fondurilor nerambursabile. 

RAJA S.A. este operator regional care a accesat  fonduri UE din POS de Mediu 2007-2013 

si, in prezent, implementeaza  „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata in aria de operare S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 – 2020” 

In anul 2015, pentru a respecta cerinta din contractul de imprumut cu BERD si pentru 

a corela diferitele strategii de tarifare existente, a fost elaborata Strategia de Tarifare  pentru 

perioada 2021-2029. Prin adresa Asociatiei nr.248/30.09.2015 s-a solicitat aprobarea Strategiei 

de tarifare pentru 2021-2029 de catre toate U.A.T.- urile membre iar ulterior, dupa aprobarea 

de fiecare UAT, membru ADI, prin Actul aditional nr.16/20.03.2017 la Contractul de 

delegare, Strategia de tarifare a devenit anexa la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de apa si de canalizare(CD).  
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Ulterior, in conformitate cu ghidul solicitantului si pentru a indeplini obligatiile minime 

pentru accesarea fondurilor europene, consultantul independent de specialitate a realizat in 

cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare S.C. RAJA S.A. Constanta, 

in perioada 2014 – 2020” o strategie de tarifare avand ca date de plecare in prognoza, datele 

pe anul 2017. 

In ultimii ani au fost inregistrate o serie de majorari importante a principalelor elemente 

de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc.), in principal ca urmare a 

schimbarilor legislative, a evolutiei macro-economice si a cresterii salariului minim la nivel 

national, impact care a putut fi doar partial estimata la momentul realizarii Analizei Cost-

Beneficiu. 

De asemenea, contextul economic national si local generat de COVID 19 a avut un 

impact negativ asupra performantelor financiare ale RAJA SA. In acest cadru economic, 

datorita faptului ca la inceputul pandemiei RAJA SA avea printre cele mai mari tarife din tara 

si cel mai mare indice de suportabilitate, implementarea strategiei de tarifare a trebuit sa fie 

amanata pentru a nu pune o presiune suplimentara asupra consumatorilor si a nu afecta 

semnificativ gradul de incasare a creantelor. 

Deoarece strategia de tarifare rezultata din Analiza Cost Beneficiu acopera perioada 

pana in anul 2025 (de obicei strategiile de tarifare pentru proiecte se aproba pe perioada pana 

la inceperea efectiva a operatorii), pentru a respecta cerinta din contractul de imprumut cu 

BERD de a avea o strategie pana in anul 2029, a fost imperios  necesar ca strategia de 

tarifare aferenta proiectului sa fie extinsa pana in anul 2029. 

In acest context, RAJA SA a realizat o analiza a impactului schimbarilor legislative si 

macro-economice asupra sustenabilitatii pe termen scurt, mediu si lung a activitatii, luand in 

considerare si contextul Analizei Cost Beneficiu, si a ajuns la urmatoarele concluzii: 

• Schimbarile macro-economice (inflatie, curs de schimb, etc.) au avut un impact indirect 

asupra cresterii anumitor elemente de cost; 

• Cresterea salariului minim la nivel national a avut atat un impact direct pe cresterea 

cheltuielilor cu personalul ale RAJA SA, cat si un impact indirect asupra cresterii altor 

categorii de costuri; 

• Cresterea importanta a preturilor pe piata de energie datorata evolutiei pietei la nivel 

international, evolutiei datelor macro-economice (cresterea cursului de schimb), 

cresterii salariului minim la nivel national si schimbarilor privind sistemul de taxare in 

sectorul energ etic (Ordonanta 114/2018); 

• Din cauza faptului ca venitul mediu la nivel national a crescut mai accelerat decat 

previziunea din Analiza Cost Beneficiu si din cauza faptului ca implementarea strategiei 
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de tarifare a fost amanata din cauza contextului econom generat de COVD 19, nivelul 

prognozat al indicelui de suportabilitate plecand de la tarifele in vigoare va fi sub 

nivelul minim din Ghidul ACB de 2.5% la momentul finalizarii investitiei fara a 

asigura includerea intregii valori a echivalentului amortizarii patrimoniului public, ceea 

ce necesita o ajustare. 

 

Toate aceste elemente au dus la concluzia ca este necesara o corectie a strategiei de 

tarifare rezultata din Analiza Cost Beneficiu a proiectului POIM, implicit o corectiei a 

Strategiei tarifara 2021-2029(aprobata de fiecare UAT membru ADI), luand in 

considerare urmatoarele elemente: 

• Strategia de tarifare revizuita a presupus ca tariful tinta pentru anul 2025 sa fie identic 

cu cel rezultat din vechea strategie de tarifare; 

• Tariful initial a fost considerat tariful in vigoare la data de 1 August 2021 conform 

Deciziei ANRSC nr. 181 din 16.12.2020; 

• Ajustarea din anul 2022 a fost considerata identica cu cea din strategia de tarifare din 

Analiza Cost-Beneficiu initiala a proiectului; 

• Ajustarea din anul 2023 a fost calculat astfel incat tariful tinta pentru acest an sa fie 

identic cu cel rezultat din vechea strategie de tarifare; 

• In anul 2024 nu s-au considerat ajustari de tarife in termeni reali; 

• Ajustarile din vechea strategie de tarifare pentru anii 2024 si 2025 vor fi aplicate cumulat 

in anul 2025 pentru a respecta tariful tinta pentru acest an din vechea strategie de 

tarifare; 

• Ajustarile de tarife pentru perioada 2026-2029 au fost determinate pentru a asigura 

sustenabilitatea proiectului de investitii si a operatorului si pentru a respecta cerinta 

privind existenta unei strategii de tarifare pana in anul 2029 din contractul de imprumut 

cu BERD; 

Având in vedere Strategia tarifara aprobata de fiecare UAT, membru ADI, conform tabel: 

Strategie 
de tarifare 

Tarife  
initiale 
(RON/

m3) 

Ajustare de tarife in termeni reali 

N 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarif apa 3,77 8,5% 12,0% 0,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 5,0% 1,0% 5,0% 5,0% 

Tarif 
canalizare 

3,35 8,5% 15,0% 0,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 5,0% 1,0% 5,0% 5,0% 
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Precum si Strategia de tarifare initiala, conform proiectului (2017): 

 

A fost necesar modificarea Strategiei de trifare pentru perioada 2021-2029, astfel: 

Strategia de tarifare revizuita: 

 

De asemenea, dorim sa mentionam ca ajustarea strategiei de tarifare: 

• Nu genereaza surse noi de venituri care nu au fost luate in considerare in calcularea 

deficitului de finantare si/sau surse noi de venituri care au aparut dupa calcularea 

deficitului de finantare; 

• Nu reprezinta o schimbare in politica tarifara care sa afecteze calcularea deficitului de 

finantare; 

• Nu conduce la generarea de venituri nete pentru proiect, pentru care nu a fost in mod 

obiectiv posibil sa se estimeze in prealabil veniturile generate de investitii si, prin 

urmare, un deficit de finantare nu a fost calculat initial. 

 

Ținând cont de elementele mentionate si de importanta necesitatii ajustarii strategiei de 

tarifare pentru a asigura sustenabilitatea operatorii pe termen scurt, mediu si lung si avand in 

vedere prevederile din Legea 51/2006, Legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice, din 

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum si prevederile  Hotararii de 

guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 

UAT-urile membre ale asociatiei au aprobat, prin hotărâri, modificarea astrategiei de tarifare 

pentru perioada 2022-2029. 

Ulterior, prin Hotararea nr. 14/03.02.2022 Adunarea generala a asociatiei de 

Dezvoltarea Intercomunitara a aprobat Strategia de tarifare pentru perioada 2022-2029 si  

Actul Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apa si de canalizare. 

Strategia de tarifare   a operatorului regional RAJA S.A. pentru perioada 2022-2029 va 

fi aplicata pentru anul 2022 incepand cu 01.04.2022 iar ulterior in fiecare an la 1 ianuarie,  atat 

cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni         reali 

Tarif initial 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Apa 4.50 10.00% 5.00% 3.50% 2.50% 1.50% 2.00% 2.00%

Apa uzata 3.99 9.27% 5.00% 3.50% 3.00% 2.50% 3.00% 2.20%

Strategia de tarifare - inainte

Tarif initial 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Apa 5.21 2.50% 4.85% 0.00% 4.00% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%

Apa uzata 4.59 3.00% 5.75% 0.00% 5.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%

Strategia de tarifare - dupa
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9. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA 

 

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legislatia aplicabila la 

inchiderea exercitiului financiar 2021: 

➢ Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Ordinul nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind 

situatiile fianciare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 

actualizare emis de Ministerul Finantelor Publice; 

➢ Ordinul ministrului finantelor nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de 

intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor,precum  si 

pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

➢ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv; 

➢ Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Indicatori economico-financiari: 

 

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA 

CAPITALULUI 

2020 2021 

Rentabilitatea capitalului angajat   

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) 14.628.801 44.638.250 

Capital angajat (B) 400.200.682 449.956.559 

A/B 3,66% 9,92% 

Eficienta capitalului propriu   

Profitul net (A) 9.701.037 34.579.581 

Capital propriu (B) 308.014.826 353.023.933 

A/B 3,15% 9,80% 

Rata profitului operational   

Profit din exploatare (A) 16.282.083 46.214.750 

Venituri din exploatare (B) 361.265.987 408.750.137 

A/B 4,51% 11,31% 

Rata profitului net   

Profitul net (A) 9.701.037 34.579.581 

Venituri totale (B) 362.988.895 409.954.353 

A/B 2,68% 8,43% 
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   INDICATORI DE 

RISC(SOLVABILITATE) 

2020 2021 

Rata de indatorare   

Total Datorii (A) 146.777.536 172.196.709 

Total Activ (B) 862.119.786 1.310.183.695 

A/B 17,03% 13,14% 

Rata acoperirii dobanzii   

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 14.628.801 44.638.250 

Dobanda (B) 2.605.782 2.361.445 

A/B- ori 5,61 18,90 

INDICATORI DE LICHIDITATE SI CAPITAL DE 

LUCRU(ACTIVITATE) 

2020 2021 

Indicatorul lichiditatii curente(indicatorul cap.circulant)   

Active curente(inclusiv cheltuieli in avans)   267.366.761 264.569.737 

Datorii curente 54.591.680 75.264.083 

(A/B) 4,90 3,52 

Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)   

Active curente(inclusiv cheltuieli in avans) 267.366.761 264.569.737 

Stocuri 9.826.085 9.847.484 

Datorii curente 54.591.680 75.264.083 

(A-B)/C 4,72 3,38 

   

Viteza de rotatie a debitelor – clienti   

Creante comerciale (A) 59.043.605 56.258.798 

Cifra de afaceri neta (B) 353.938.085 399.727.652 

(A/B)*365 zile 62 51 

Viteza de rotatie a creditorilor – furnizori   

Datorii comerciale (A) 18.501.207 38.284.327 

Cheltuieli mat, alte chel. externe si chelt cu prestatii externe 

(B) 

162.959.939 166.622.911 

(A/B)*365- zile 44 84 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate   

Cifra de afaceri (A) 353.938.083 399.727.652 

Active imobilizate (B) 598.684.918 1.048.195.106 

(A/B)*365-zile 219 139 
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Rentabilitatea capitalului angajat, reprezinta profitul pe care il obtine societatea din banii 

investiti, unde capitalul angajat include capitalul propriu si datoriile pe termen lung (creditul 

BERD). 

 

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determina de cate ori societatea poate achita 

cheltuielile cu dobanda, si cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii 

este considerata mai riscanta. In anul 2021, societatea are posibilitatea achitarii cheltuielilor cu 

dobanda de aproximativ 19 ori, incadrandu-se in indicatorii BERD. 

 

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) si indicatorul lichiditatii 

imediata (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv 

in active curente mai putin stocuri. Indicatorii calculati au valori intre 3,5 – 3,4, sunt mai mari 

de valoarea 2 recomandata acceptabilala, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din 

activele curente. 

 

Indicatorii de activitate : 

 

Viteza de rotatie a debitelor - clienti exprima numarul de zile pana la data la care 

debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea 

creantelor sale. 

La finele anului 2021 acest indicator s-a diminuat fata de anul 2020 cu un numar de 11 

zile, viteza de rotatie fiind de 51 de zile . 

 

Viteza de rotatie a creditorilor – furnizori aproximeaza numarul de zile de creditare pe 

care societatea il obtine de la furnizori sai. RAJA S.A. a achitat datoriile catre furnizori 

obtinand o perioada de creditare de 84 de zile, mai mare decat cea din anul 2020 cu 40 zile. 

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului 

activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generata prin exploatarea 

acestora. 
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10. SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A MANAGEMENTULUI RISCULUI 

SOCIETATII 

 
Managementul riscului - Standardul nr. 8 în Ordinul  nr.600/2018 - 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.  

La nivelul RAJA S.A. este organizat și implementat un proces de management al riscurilor, 

care facilitează realizarea obiectivelor acesteia în condiții de economicitate, eficienţă şi eficacitate. 

La nivelul fiecărui compartiment s-au identificat și evaluat riscurile propriilor activități, în 

strânsă legătură cu obiectivele specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea 

acestora, cuprinse în Registrul riscurilor. 

Pentru fiecare risc semnificativ, sunt stabilite măsuri de gestionare a acestora. 

Dezvoltarea managementului riscurilor la nivelul RAJA S.A. a implicat: 

➢ analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind 

fundamentală şi determinantă în evaluarea corectă a riscurilor; 

➢ definirea nivelului de toleranţă la risc / nivelului acceptabil de expunere la risc; 

➢ identificarea riscurilor; 

➢ implementarea de masuri de control adecvate fiecarui tip de risc semnificativ, in vederea 

atenuarii probabilitatii si impactului acestora asupra obiectivelor si rezultatelor asteptate.  

 

10.1. Obiective RAJA S.A. privind managementul riscurilor 

 

a. Menținerea riscurilor în limitele acceptabile; 

b. Evaluarea riscurilor - este realizată în vederea stabilirii unei ierarhii a riscurilor 

identificate, și în funcție de toleranța la risc, sunt stabilite cele mai adecvate măsuri de 

tratare a riscurilor, conform Standardului 8 „Managementul riscurilor”. La nivelul 

RAJA S.A. în anul 2021 au fost identificate 265 riscuri semnificative (organizationale 

si operationale). 

c. Identificarea obiectivelor și activităților aferente realizării acestora. S-a realizat 

prin elaborarea „Obiectivelor specifice” la nivelul fiecărui compartiment, conform 

Standardului 5 „Obiective”. La nivelul RAJA S.A, au fost centralizate un număr de 182 

obiective specifice in anul 2021. 

d. Identificarea, descrierea riscurilor și a clauzelor care au favorizat apariția 

acestora. Riscurile identificate sunt înregistrate și regăsibile în Registrul riscurilor la 

fiecare nivel și centralizate în cadrul Secretariatului Comisiei de Monitorizare. Din 

analiza formularelor „Alertă la risc” au rezultat următoarele: 
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- riscurile înscrise au fost reținute pentru gestionare;   

- nu au fost formulate propuneri de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;   

- pentru riscurile identificate și evaluate, s-a efectuat o comparare a expunerii la risc cu limitele de 

toleranță aprobate de conducere. 

 

e. Gestionarea/tratarea riscurilor  

- la nivelul compartimentelor sunt desemnați salariați responsabili cu gestionarea riscurilor și 

înscrierea acestora în Registrul riscurilor; 

- pentru riscurile semnificative s-au identificat și implementat măsuri de control. Pe parcursul 

procesului de monitorizare permanentă a riscurilor, parametrul supravegheat cu precădere, a fost 

probabilitatea de apariție, în acest sens fiind adoptate măsuri adecvate de control în vederea reducerii 

acestei probabilități;  

- s-a stabilit limita de toleranță la risc la nivelul de tolerare 3 = tolerare ridicată ce necesită măsuri 

de control pe termen scurt;  

- s-a asigurat monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora, 

prin centralizarea Planurilor de implementare a măsurilor de control transmise de compartimente, 

care includ măsuri de control pentru toate riscurile identificate precum și termenele de implementare, 

astfel încât acestea să se afle în limita de toleranță acceptată;  

- riscurile care nu au fost diminuate prin măsurile de control adoptate, au fost propuse pentru tratare 

astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se situeze în limitele de toleranță aprobate. Prin 

elaborarea unui plan pentru implementarea măsurilor de control s-au stabilit măsuri de control ce 

trebuie 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;  

- revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor este etapa finală care încheie procesul de 

Management al riscului.  

 

f. Procesul de revizuire al riscurilor: 

- riscurile persistă;  

- au apărut riscuri noi;  

- impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări, caz în care se revizuiesc nivelurile 

riscurilor;  

- sunt necesare noi măsuri de control de risc şi termene pentru implementarea acestora;  

- se impune reprioritizarea riscurilor. 

Compartimentele RAJA au elaborat la începutul anului rapoarte cu privire la  gestionarea/revizuirea  

riscurilor, rapoarte ce cuprind o sinteză a activităţilor desfăşurate, în perioada de raportare, în cadrul 

procesului de gestionare a riscurilor. În baza centralizării Rapoartelor anuale transmise de 

compartimente, a rezultat faptul că, nu au fost identificate riscuri ce necesită măsuri de revizuire.  
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În scopul imbunătățirii procesului de management al riscurilor din RAJA în conformitate cu 

prevederile OSGG 600/2018 și standardele ISO implementate în RAJA, procedura de sistem 

”Managementul riscurilor” a fost revizuita. 

Pentru dezvoltarea managementului riscurilor în anul 2021 entitatea a avut 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;  

- revizuirea procedurii de sistem ”Managementul riscurilor”. 

 

10.2. 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 2021, conducerea executiva a identificat o serie de riscuri și anume:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10.2.1. 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 
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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 si monitorizarea riscurilor 

printr-un 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. 

 

10.2.2. Riscul ratei de dobândă:  

Managerii executivi, cu aprobările legale au perfectat contracte de creditare pe termen 

lung pentru cofinanțarea investițiilor din fonduri europene nerambursabile. Astfel, societatea 

este expusă acestui risc prin activele financiare cu venit fix incluse în portofoliul de investiții, 

acestea fiind sensibile la variațiile ratei de dobândă.  

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. 

 

10.2.3. 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 

conditiile în care, imprumuturile pentru cofinantare proiecte sunt în moneda euro. 

În anul 2021 cursul de schimb leu/euro a fost în creștere având în vedere contextul 

economic instabil generat de pandemia COVID-19 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 2021 de 4.9481 lei față de 4.8694 la 31 decembrie 2020). 

 

10.2.4. 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. 

In vederea diminuarii riscului de lichiditate care ar putea fi generat de criza financiara 

sau va urma crizei sanitare, RAJA a semnat un contract de angajament cu BERD Londra in 

data de 02.12.2020 in valoare de 5 milioane Euro. 

La data de 31.12.2021 RAJA nu a utilizat creditul angajat, toate activitatile curente ale 

societatii fiind finantate din surse proprii. 
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10.2.5. Riscul de credit 

Pe parcursul activității sale, RAJA SA este supusă permanent riscului de credit, în 

special datorită clienților care nu isi 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. Acest risc  este legat de creanțe comerciale, dar în cazul RAJA SA este redus 

datorită monitorizarii lunare stricte prin Biroul de urmarire debite. 

 

10.2.6. 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 rambursarea creditelor pentru 

cofinantarea proiectelor europene. 

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 reducerea acestora fara a pune in pericol 

desfasurarea curenta a activitatii, stabilirea unei strategii tarifare care sa asigure cel puțin 

rambursarea împrumuturilor. 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. 

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

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

de manifestare. 

  

10.2.7. Riscuri de legalitate 

 Fiecare entitate are obligația să inițieze și să dezvolte proceduri pentru detectarea și 

lupta împotriva fraudelor.  

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. 

 

10.2.8. 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”) 

                          

10.2.9. 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. 

 

10.2.10.  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, Servicul Resurse Umane 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. 

 

10.2.11.  Riscurile de mediu  

In cadrul RAJA S.A se determină aspectele de mediu ale activităților, produselor și 

serviciilor desfășurate în cadrul organizației, pe care le poate controla și cele pe care le poate 

influența, impacturile asupra mediului asociate acestora din perspectiva ciclului de viață,  

precum și riscurile și oportunitățile aferente aspectelor de mediu identificate. Riscurile aferente 
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aspectelor de mediu pot avea un impact semnificativ asupra mediului in functie de 

probabilitatea de aparitie si gravitatea impactului.  

Preocuparea Managementului de varf pentru gestionarea optima a riscurilor de mediu se 

regaseste in Politica RAJA SA referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, 

siguranta alimentului, care include ca obiectiv general un angajament pentru imbunatatirea 

performantei de mediu prin prevenirea poluarii mediului si minimizarea riscurilor aferente 

aspectelor de mediu identificate.  

Obiectivul general se transpune in obiective specifice la nivelul RAJA SA in Programul 

de management calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, siguranta alimentului si a 

entitatilor si functiilor relevante.  

Evaluarea rezultatelor privind stadiul de realizare a obiectivelor se efectueaza anual in 

Raportul de evaluare a stadiului indeplinirii Programului de Management si in Raportul de 

monitorizare a performantelor si se prezinta in cadrul analizelor efectuate de management. 

Pentru gestionarea riscurilor aferente aspectelor de mediu identificate in cadrul RAJA SA 

au fost adoptate următoarele direcții de acțiune pentru care se prezintă rezultatele anului 2021: 

- Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management de mediu certificat conform 

standardului ISO 14001:2015  

- Asigurarea conformarii cu toate cerintele legale si reglementate aplicabile activităților din 

RAJA referitoare la mediu  

- Implementarea mentenanței preventive și a controlului operational al proceselor in 

conformitate cu criteriile de operare a obiectivelor tehnologice (rețele de apă și canalizare, 

stații de pompare, stații de tratare, etc.)  

- Elaborarea și testarea Planurilor de interventie si a Planurilor de prevenire si combatere a 

poluarilor accidentale la nivelul entitatilor  

- Implementarea Planului de managementul deseurilor si a Programului de prevenire si 

reducere a cantitatilor de deseuri generate în vederea îmbunatatirii procesului de gestionare 

a deseurilor  

- Monitorizarea factorilor de mediu (emisii/imisii de poluanți în ape, aer, sol) in conformitate 

cu actele de reglementare emise de autoritatile competente în domeniul mediului  

- Controlul proceselor externalizate prin comunicarea cerintelor de mediu relevante catre 

furnizorii de produse, lucrari si servicii  

- Dezvoltarea responsabilitatii si respectului fata de mediul inconjurator a angajatilor si a 

comunității prin informare si constientizare  

RAJA S.A. urmareste imbunatatirea continua a performantei sale de mediu prin indicatori 

cantitativi si calitativi relevanti conform procedurii operationale specifice „Monitorizare, 

masurare, analiza si evaluare indicatori de mediu” si ofera informatii relevante partilor 

interesate in conformitate cu obligatiile sale de conformare. 

Toate activitățile privind managementul de mediu se  gestionează la nivelul Direcției 

Calitate, Mediu, respectiv prin entitățile componente ale direcției: Serviciul Protecția Mediului, 

Serviciul Mangement Integrat, Inspecția Sanitară și de Mediu, precum și Serviciul Laboratoare 

(în subordinea Directorului General și în coordonarea Directorului Calitate, Mediu). 
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10.3.  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 2021, 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 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. 

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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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 2021. 

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, 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. 
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11. DATE REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN MANAGERIAL 

 

În vederea menținerii și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul RAJA 

S.A., Comisia de monitorizare actualizată în data de 09.07.2021 și asistată de secretariatul tehnic, 

a asigurat monitorizarea și îndrumarea metodologică a tuturor compartimentelor din societate, în 

scopul atingerii obiectivelor societății într-un mod eficient, eficace și economic, cu respectarea 

cerințelor legale aplicabile și deciziilor conducerii societății. 

Principalele activități desfășurate sub îndrumarea Comisiei de monitorizare în anul 2021 

sunt următoarele: 

➢ S-a organizat modul de lucru al Comisiei de monitorizare în baza Regulamentului de 

organizare și funcționare al Comisiei, actualizat în luna februarie 2021 și aprobat în ședința 

comisiei din  05.02.2021;  

➢ S-au organizat și desfășurat ședințele  Comisiei de monitorizare conform programărilor, în 

urma acestora s-au decis cu unanimitate de voturi, măsuri relevante pentru menținerea și 

dezvoltarea SCIM; 

➢ Obiectivele generale au fost transpuse în obiective specifice pentru fiecare activitate. 

Obiectivele specifice includ indicatori relevanţi, măsurabili, cu termene de realizare 

specificate. La nivelul RAJA S.A, sunt centralizate  pentru anul 2021 un număr de 182 

obiective specifice; 

➢ A fost elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 

pentru anul 2021 și s-a  urmărit si analizat stadiul îndeplinirii acestuia; 

➢ S-au identificat și evaluat riscurile aferente obiectivelor la nivelul fiecărui compartiment și 

s-au centralizat riscurile semnificative la nivelul organizației. Pentru acestea s-au elaborat 

Planuri de implementare a măsurilor de control; 

➢ S-au stabilit profilul de risc și a limitei de toleranță, care au fost aprobate de către conducerea 

RAJA; 

➢ Pe baza raportărilor anuale, ale compartimentelor privind desfășurarea procesului de 

gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul RAJA, s-a elaborat 

Informarea către Directorul General; 

➢ S-a asigurat menținerea și îmbunătățirea procesului de documentare a activităților. Pentru 

procesele și activităţile, declarate procedurale, există o documentație adecvată, iar 

operaţiunile sunt consemnate în proceduri documentate.  
 

Stadiul implementării in RAJA a standardelor de control intern managerial (prevăzute de 

OSG nr. 600/2018) se prezintă astfel: 

Standardul 1: Etică, integritate 

În funcție de postul ocupat, angajaților RAJA S.A. le-au fost adus la cunoștință prevederile 

Codului de etică al personalului elaborat in 2018, în vigoare și la data întocmirii prezentei 

informări.  
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Conform raportului pentru anul 2021 al Consilierul de etica din cadrul RAJA, sesiunile de 

monitorizare si chestionare/consiliere a salariatilor in anul 2021 au inclus un numar de 119 salariati 

(din care 10 persoane cu functie de conducere). De asemenea, prevederile Codului de Conduita 

Etica a fost adus la cunostinta unui numar de 315 salariati nou angajati. 

 

Standardul 2: Atribuții, funcții, sarcini 

În data de 11.11.2021 au fost actualizata organigrama RAJA S.A., prin care este stabilită 

structura organizatorică în concordanță cu misiunea şi scopul societății. Delegarea adecvată a 

responsabilităților sprijină procesul decizional şi servește la realizarea în condiţii de economicitate, 

eficienţă și eficacitate a obiectivelor stabilite.  

Fișele posturilor sunt întocmite/actualizate și comunicate angajaților; este în curs de 

actualizare procedura de sistem ” Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post”; 

Regulamentul intern al RAJA S.A. a fost actualizat în luna aprilie 2021 și aprobat în ședința 

Consiliului de Administrație din 06.05.2021. Informarea salariaților cu privire la conținutul 

Regulamentului Interm a fost efectuată prin grija conducătorilor compartimentelor funcționale; 

Atribuțiile compartimentelor din RAJA S.A. sunt clar definite în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare (ROF) actualizat in data de 11.11.2021, iar responsabilitățile și 

competențele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri diferite sunt stabilite luând în 

considerare calificările, aptitudinile și abilitățile.  

S-au identificat si centralizat functiile sensibile la nivelul compartimentelor pentru anul 2021 

si au fost înaintate Comisiei de Monitorizare spre analiză. 

Conf. HOT Comisiei de Monitorizare nr. 2/09.07.2021 s-a aprobat stabilirea funcțiilor 

sensibile in cadrul CM (inclusiv metoda de identificare a acestora și masurile de minimizare a 

riscurilor).  

 

Standardul 3: Competență, performanță 

Personalul din cadrul RAJA a participat în decursul anului 2021 la cursuri desfășurate în 

format fizic și on-line specifice domeniului și funcției ocupate. Monitorizarea instruirilor externe 

este regăsibilă la Serviciul Resurse Umane.  

La finele anului 2021 au fost identificate nevoile de pregătire profesională la nivelul fiecărui 

compartiment, centralizate la Serviciul Resurse Umane în Programul anual de pregătire 

profesională, anexă la Contractul Colectiv de muncă și supuse spre aprobare managementului de 

vârf. S-au respectat prevederile legale specifice pentru selectiile de angajare, promovare. 

În primul trimestru al anului 2021 s-a desfășurat procesul de evaluare a performanțelor 

profesionale ale angajaților pentru anul 2020. Fișele de evaluare sunt gestionate de către Serviciul 

Resurse Umane.  

 

Standardul 4: Structura organizatorică 

Organigrama RAJA este actualizată la decizia conducerii RAJA, astfel încât aceasta să 

corespundă scopului și misiunii societății.   
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Ultima actualizare a Organigramei RAJA a fost aprobată în Consiliul de Administrație, în 

data de 11.11.2021. Este comunicată compartimentelor prin postarea pe rețeaua internă de internet. 

 

Standardul 5: Obiective 

S-au menținut Obiectivele generale și specifice ale entitatii potrivit Componentei de 

Management a Planului de Administrare asumată de Directorul General al societății. RAJA.  

Stabilirea, planificarea și urmărirea realizarii obiectivelor specifice care transpun 

obiectivele generale  se desfășoară în conformitate cu procedura ”PS-02-Managementul 

Riscului” procedură revizuită în data de 13.12.2021. 

La nivelul RAJA S.A. în anul 2021 au fost identificate 183 obiective specifice. 

 

Standardul 6: Planificarea  

În anul 2021 bugetul RAJA a fost elaborat astfel încât să se realizeze obiectivele și 

activitățile planificate. Compartimentele care gestionează resurse financiare, materiale și umane 

sau în care se derulează activități conexe pentru asigurarea resurselor, au planificat repartizarea 

acestora, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor generale și specifice; 

Planificarea necesarului de produse materiale lucrari și servicii, se gestionează de către 

Serviciul de Achiziții din RAJA, în conformitate cu procedurile proprii. 

Planul de investiții și Planul privind volumul de apă facturată în anul 2021 au fost 

revizuite în funcție de modificările obiectivelor generate de schimbări apărute în contextul 

intern și extern.  

 

Standardul 7: Monitorizarea performanțelor 

Monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și activitățile compartimentelor RAJA S.A. 

se realizează pe baza indicatorilor de performanță cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la 

economicitate, eficiență și eficacitate, la nivelul fiecărui compartiment precum și centralizat, 

conform procedurii în vigoare. 

 

Standardul 8: Managementul riscului 

Managementul riscurilor la nivelul RAJA este organizat și monitorizat în conformitate 

cu procedura de sistem ”PS- 02- Managementul riscurilor” actualizată la data de 13.12.2021. 

La nivelul fiecărui compartiment este nominalizat un Responsabil cu riscurile,  

La începutul anului 2021 au fost identificate și evaluate riscurile care ar putea duce la 

neîndeplinirea obiectivelor; 

Pentru riscurile semnificative identificate au fost stabilite măsuri de control. 

La nivelul anului 2021 au fost raportate secretariatului Comisiei de monitorizare toate 

riscurile (nu numai cele semnificative); 

 

Standardul 9: Proceduri 

În anul 2021, au fost revizuite un număr de 10 proceduri de sistem si 18 proceduri 

operaționale. 
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La nivelul compartimentelor din entitate s-au reinventariat activitățile procedurale, care 

s-au centralizat la nivelul Compartimentului Control Intern Managerial. Inventarul activităților 

procedurale a fost actualizat și aprobat de Presedintele Comisie Monitorizare la data de 

08.07.2021. 

Serviciul de Management Integrat din cadrul Direcției Calitate, Mediu a elaborat 

Graficul de elaborare/revizie a procedurilor pentru toate sistemele de management 

implementate în RAJA; 

Evidența procedurilor de sistem si operaționale relevante pentru SCIM se menține de 

secretariatul Comisiei de Monitorizare; 

La data de 31.12.2021 în cadrul RAJA S.A. exista un număr de 19 proceduri de sistem 

și 125 proceduri operaționale. (aceasta evidență nu include procedurile din cadrul 

laboratoarelor de încercări fizico-chimice și ale laboratorului de verificări metrologice 

elaborate în conformitate cu SR EN ISO 17025/2018); 

Elaborarea procedurilor relevante pentru SCIM și controlul acestora inclusiv cele 

specifice sistemelor de management de calitate, mediu, SSM, siguranța alimetului, se 

efectuează unitar, în conformitate cu procedurile de sistem ”Elaborarea procedurilor” și 

”Controlul Informatiilor documentate” în vigoare. 

 

Standardul 10: Supravegherea 

Fiecare șef de compartiment din structura RAJA cunoaște atribuțiile și reponsabilitățile ce 

îi revin pe linia supravegherii activităților pe care le coordonează,  

Șefii de compartimente au efectuat controale inopinate, pentru a se asigura că procedurile 

sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu și au dat instrucțiunile necesare pentru 

a minimiza potențialele erori și a respecta legislația.  

 

Standardul 11: Continuitatea activității 

Și în 2021 s-au identificat situațiile generatoare de discontinuități și s-au întocmit Planuri de 

continuitate la nivelul compartimentelor; planurile au fost aduse la cunoștință celor implicați.  

Toate situațiile speciale apărute, sunt raportate directorilor executivi și Directorului General, 

fiind de asemenea analizate în ședintele efectuate periodic cu sefii compartimentelor de la primul 

nivel, sub coordonarea Directorului General și în ședințele de producție. 

În ceea ce privește acordarea concediilor de odihnă, se respectă cerințele legale. 

Programarea angajaților pentru efectuarea concediilor, s-a efectuat  la sfârșitul anului 2020 

pentru anul 2021 de către conducătorii locurilor de muncă, cu consultarea salariaților, avându-se în 

vedere, atât buna desfășurare a activității cât și interesele salariaților. 

Serviciile Achizitii, Aprovizionare si Administrativ au asigurat dotarea instituției cu 

materialele și obiectele de inventar necesare desfășurării activității in bune condiții (birotică, 

papetărie, mobilier, materiale întreținere și curățenie, materiale ,S.U ., etc.), Divizia Mecano 

Energetică a asigurat prin terți sau cu forțe proprii, întreținerea și funcționarea echipamentelor din 

dotare,  Directia RUAI a gestionat prin terți si prin compartimentele din subordine asigurarea 

comunicarii (telefonie si internet), Directia servicii a asigurat toate lucrările specifice de construcții 

pentru care sunt autorizați. 
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Prin activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Finanaciar-Contabilitate s-au evitat 

disfuncționalitățile în domeniul economic, asigurându-se urmărirea zilnică a execuției bugetare 

pentru a se evita acumularea de arierate. 

Standardele 12: Informarea și Comunicarea 

Sunt stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, destinatarii 

acestora şi este dezvoltat un sistem eficient de comunicare internă şi externă, astfel încât 

conducerea şi salariaţii îşi pot îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile. Procesul este în 

îmbunătățire continuă; la solicitarea secretariatului Comisiei de Monitorizare s-a întocmit 

”Inventarul raportărilor interne și externe si circuitul acestora”; 

S-au centralizat aceste raportări în cadrul compartimentului Control Intern Managerial, 

aprobate in data de 09.07.2021. 

În cadrul RAJA sunt stabilite și respectate responsabilități pe linia activităților de gestionare 

a acestora, de întocmire a răspunsurilor în termenele legale, de centralizare a informațiilor și 

datelor;  

Documentele întocmite în cadrul RAJA sunt gestionate și transmise în conformitate cu 

procedura operațională în vigoare ” Secretariat și controlul corespondenței” in vigoare. Fluxul 

informațional a fost asigurat si in contextual pandemiei. 

Acolo unde a fost posibil, personalul a lucrat în telemuncă, prin facilitarea accesului la 

echipamentul informatic de la locul de muncă prin logarea controlata asigurata de serviciul IT. 

Comunicarea în interiorul compartimentelor a fost rapidă, fluentă și precisă, iar informațiile au fost 

transmise cu operativitate la partile interne și extene interesate; 

Comunicarea în cadrul instituției s-a realizat pe mai multe căi: verbal (cu ocazia ședințelor 

de lucru organizate), în scris (prin afișarea notelor interne/referatelor/și transmiterea dispozițiilor), 

informatizat (prin postarea pe site-ul extern sau SharePoint-intern. 

  

Standardul 13: Gestionarea documentelor 

La nivelul RAJA sunt definite reguli clare și sunt stabilite proceduri cu privire la 

înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea precum și păstrarea 

documentelor prin intermediul Secretariatului RAJA. Au fost implementate măsuri de securitate și 

protejare a documentelor; 

Împotriva furtului, distrugerii, pierderii, incendiului, au fost instalate sisteme antiefractie și 

incendiu. 

Conducerea RAJA asigură în continuare conditiile necesare cunoașterii si respectării de 

către angajați a reglementarilor legale privind accesul la documentele instituției precum și la modul 

de gestionare a acestora; 

Sunt inventariate documentele la nivelul fiecarui compartiment, iar fiecare procedură are 

anexată o schemă de proces și un capitol cu Lista documentelor utilizate cu specificarea 

provenienței, conținutului si rolului acestora. De asemenea, este 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. 
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Standardul 14:  Raportarea contabilă si financiară 

Conducătorul RAJA împreună cu Serviciul Financiar-Contabilitate, asigură calitatea 

informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real 

activele și pasivele RAJA.  

Periodic, se întocmesc situațiile financiare semestriale/anuale care sunt însoțite de rapoarte 

anuale de performanță în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele 

preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate; 

În RAJA activitatile financiare sunt documentate în mod corespunzător, vizând Raportările 

contabile și financiare din cadrul Directiei Economice. Au fost aplicate prevederile din procedurile 

operaționale ale Direcției Economice pe toată perioada anului 2021. Procedurile Directiei 

Economice sunt in proces de  revizie. 

 

Standardul 15: Evaluarea controlului 

În anul 2021 s-a continuat implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea 

metodologică a compartimentelor, cu privire la sistemul propriu de control managerial prin 

intermediul Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și 

dezvoltării controlului intern mangerial din cadrul entitatii; 

Activitatea corespunzătoare secretariatului comisiei de Monitorizare este asigurată de 

Serviciului Management Integrat-Compartiment Control Intern din cadrul Direcției Calitate, 

Mediu. 

Gradul de conformitate a sistemului în raport cu standardele s-a stabilit urmare autoevaluarii 

anuale a SCIM existent la nivelul compartimentelor, a fost centralizat de secretariatul tehnic si 

raportat managementului în conformitate cu Anexa 3 din OSGG nr. 600/2018. 

 

Standardul 16: Auditul intern 

Compartimentul de audit intern din RAJA organizat în scopul îmbunătățirii managementului 

societății, prin activități de asigurare și consiliere, efectuează audituri interne publice planificate 

conform cerințelor legale și procedurilor proprii actualizate și raporteză forului tutelar. 

  

 CONCLUZII 

 

În anul 2021, în RAJA S.A. Comisia de Monitorizare s-a asigurat de respectarea cerințelor 

Ordinului nr 600 din 20 apr. 2018 privind aprobarea Codului controlului managerial al entității 

publice la toate nivelurile, continuându-se dezvoltarea Sistemului de control intern managerial. 

În conformitate cu rezultatelor autoevaluării la finele anului 2021 și evaluării a Programului 

de dezvoltare la data de 31 decembrie 2021, se concluzionează că standardele de control intern 

managerial sunt implementate la nivelul tuturor compartimentelor din RAJA S.A. Constanța. 

 

 

 



 

 

91 RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA RAJA S.A. PE ANUL 2021 

 

12. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

În anul 2021 nu au avut loc modificari în structura organizatorica a Consiliului de 

Administratie, aceasta fiind conform tabelului si diagramei de mai jos: 

 

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția 

1 Chirila Constantin Administrator neexecutiv și președinte CA 

7 Presura Aurel Administrator executiv 

2 Encioiu Ghiulentan Administrator neexecutiv 

3 Neagu Cezar Paul Administrator neexecutiv 

4 Vlad Elena Administrator neexecutiv 

5 Serban Daniela Administrator neexecutiv 

6 Ciutureanu Viorel Sorin Administrator neexecutiv 

 

 

 
 

 

 

Adunarea Generala a 
Actionarilor

Consiliul de Administratie

Chirila 
Constantin

Presura 
Aurel

Encioiu 
Ghiulentan

Neagu Cezar 
Paul

DIRECTOR

Presura 
Aurel

Vlad Elena
Serban 
Daniela

Ciutureanu 
Viorel Sorin
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13. ACTIVITATEA DESFASURATA DE CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE în ANUL 2021 

13.1. Organizarea activității Consiliului de Administrație 

 

▪ Consiliul de Administrație, in anul 2021, si-a desfasurat intreaga activitate 

respectand  reglementările legislative incidente activității companiei . 

▪ In anul 2021 activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat 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. 

▪ Activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație a fost o mare provocare 

ținând cont de criza economica generata de criza sanitara mondiala. 

▪ Totalitatea activităților 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. 

 

13.2. Informare si comunicare 

Pentru asigurarea unei informări corecte și la timp a tuturor părților interesate de 

activitatea companiei, Consiliul de Administrație a supravegheat monitorizat si 

coordonat îndeaproape activitatea de comunicare și informare publică, astfel încât 

aceasta să fie în consens cu cerințele de raportare ce revin RAJA S.A., în calitate de 

operator regional.  
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13.3. Documentația sistemului de control și supraveghere al 

managementului si raportare financiară  

La baza analizei activității  societății au stat: 

▪ Planul de Administrare actualizat al RAJA S.A., compus din:  

- Componenta de Administrare pentru perioada 2018 – 2022; 

- Componenta de Management pentru perioada 2020 – 2024; 

▪ Raportul Consiliului de administrare pentru semestrul 1 si 2 al anului 2021,  privind  

activitatea de administrare; 

▪ Raportului anual de evaluare a activitatii directorilor (directorul general si 

directorul economic), intocmit in baza Rapoartelor trimestriale de activitate ale 

directorilor pentru anul 2021 

▪ Raportări financiare trimestriale, semestriale, anuale;  

▪ Raportul auditorului statutar; 

▪ Raportul auditorului intern; 

▪ Raport de evaluare conform Sistemului de Control intern/ Managerial;  

▪ Registru de riscuri; 
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14.  MANDAT, STRATEGIE, OBIECTIVE - ASUMĂRI ȘI REALIZĂRI 

 

 RAJA S.A. este cel mai mare operator regional si asigură, în condiții de eficiență,  

siguranță, acces nediscriminatoriu, distribuția, transportul si tratarea apei potabile pentru 

toti utilizatorii din aria sa de operare. 

Activitatea operatorului se desfasoara, permanent, in  concordanta cu Strategia 

Națională din domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și propriile strategii 

de dezvoltare si tinand cont de viziunea generala a autorităților publice tutelare privind 

obiectivele strategice precum și obiectivele generale ale activității de bază.  
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 6 membrii 

neexecutivi și 1 membru executiv. 

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). 

Membrii Consiliul de administratie, si in anul 2021, si-au exercitat funcția de administrator 

prin efectuarea de  acte licite in contul si pe seama Societății,  au adoptat si exercitat in 

numele si pe contul Societății decizii de afaceri in scopul realizării obiectului de activitate 

al societății, in limitele stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prin actul 

constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor precum si cele stabilite prin 

prezentul contract. 

 

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. considera că prin obiectivele stabilite în Planul de 

administrare al societății în anul 2021, 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 în plan 

regional. 

 

14.1.  Asumări si realizări 

Rezultatele obținute în anul 2021 au la bază abordările si masurile Consiliului de 

Administrație privind managementul companiei, în principal prin: 

■ Eficientizarea structurii organizatorice printr-o nouă organigramă supla și eficientă, 

în concordanță cu cerințele activității privind siguranța și securitatea exploatării 

sistemului de distribuție apa si canalizare si dezvoltarea durabilă a acestuia; 

■ Adoptarea unui Plan Anticriză, pentru depășirea situatiei generate de pandemia de 

COVID-19 fapt care a avut ca rezultat si o criza economica cu efecte imprevizibile 

la nivel mondial;  

■ Plan de Continuitate, pentru asigurarea condițiilor optime de continuitate a 

serviciului; 

■ Eficientizarea relațiilor instituționale la nivel național (Parlament, Guvern, ANRSC, 

UAT, CJ) ; 

■ Eficientizarea și creșterea responsabilității personalului operațional; 

■ Optimizarea activității operaționale, de investiții și dezvoltare, îmbunătățirea 

activităților conexe celei operaționale 

 

Din matricea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare al RAJA 

S.A. în anul 2021 și modul în care s-a acționat pentru atingerea / îndeplinirea lor, rezulta 

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 în acest domeniu.

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

eficientizarea activității societății prin:

-rapiditate, exactitate, eliminare factori uman în 
totalitate, integrarea bazei de date în programul 

informatic;

-semnalizarea în timp real al disfuncționalităților 
contoarelor care conduc la posibilitatea luării unor 

masuri imediate;

-protecție împotriva manipulării neautorizate;

-semnalizarea în 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 în 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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15. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  

 

15.1. Administrarea societatii 

RAJA S.A. este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie 

(denumit in continuare „CA”) format din 7 membri numiti de Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor. 

Membrii CA sunt alesi pentru un mandat de 4 ani. Mandatul administratorilor care 

şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces 

de evaluare. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării sub orice formă a 

mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul 

administratorului care a fost înlocuit.  

 Majoritatea membrilor CA RAJA S.A. este formata din administratori 

neexecutivi si independenti, in sensul art. 1382 din Legea 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si in sensul OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice. 

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 în caz de urgenta si cu conditia ratificarii în 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. 

15.2. Activitatea Consiliului de Administratie 

In anul 2021 au avut loc 17 sedinte ale Consiliului de Administratie si sau luat 29 

de decizii cu unanimitate de voturi.  

La reuniunile Consiliului de Administratie, prin prezenţa personală la sediul 

societăţii, fie prin intermediul teleconferinţei sau videoconferinţei,  a participat membrul 

executiv si membrii neexecutivi. In cazuri exceptionale, justificate, au fost imputerniciti 

membrii prezenti pentru ai reprezenta si pe membrii lipsa, in  baza unui mandat acordat 

pentru sedinta respectiva 

La sedintele Consiliului de Administratie au participat directorii de directii, 

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

reprezentantul asociatiei de dezvoltare intercomunitara „Apa CanalConstanta”. 

Principalele subiecte incluse pe ordinea de zi a Consiliului de Administratie au 

fost urmatoarele: Situatiile financiare anuale ale anului 2020, Bugetul de venituri si 

cheltuieli al societati, Lista de investitii, Raportari contabile trimestriale si semestriale, 

Rapoarte ale Directorului General si Directorului Economic, Planul de audit, Raportul 
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de control intern pentru anul, Raportul privind masurile intreprinse pe linia administrarii 

riscurilor semnificative în cursul anului 2021,Rapoarte privind Controlul intern, Selectia 

candidatilor pentru postul de Director Economic, Raportul final privind procedura de 

recrutare si selectie pentru pozitia de Director Economic, modificari ale listei de 

investitii în limita bugetului aprobat, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021, Informari cu privire la derularea proiectelor finantate prin fonduri europene, 

informari cu privire la necesitatea si oportunitatea angajarii de imprumuturi pentru 

desfasurarea activitatii curente în perioada pandemiei. 

In cadrul reuniunilor, Consiliul de Administratie este informat, cu regularitate, cu 

privire la mediul economic, monetar si financiar, la evolutia reglementarilor în vigoare, 

la rezultatele financiare ale societatii, la riscurile semnificative, la principalele 

evenimente ce au avut loc în cadrul RAJA S.A. si la activitatea comitetelor constituite 

în sprijinul acestuia, respectiv Comitetul de Audit si Comitetul de Nominalizare si 

Remunerare. 

15.3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie 

 

 Pentru anul 2021, nu au intervenit modificari in structura remuneratiei aprobata 

pentru membrii neexecutivi si membrul executiv ai Consiliului de Administratie de catre 

adunarea generala a actionarilor.  

Pentru membrii neexecutivi, remuneratia este formata din: o indemnizatie fixa 

lunara egala cu de 2 ori media castigului mediu brut în domeniu si o indemnizatie 

variabila în cuantum de 12 indemnizatii fixe brute/luna.  

Acordarea componentei variabile este conditionata de indeplinirea indicatorilor 

de performanta financiara si nefinanciara. Componenta variabila se diminueaza 

proportional cu gradul de neindeplinire a indicatorilor. 

Componenta variabila se acorda pe termen scurt si va fi platita dupa aprobarea 

situatiilor financiare anuale, in baza Raportului anual elaborat de Comitetul de 

Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate 

administratorilor si  directorilor, Raport aprobat de catre adunarea generala a 

actionarilor. 

Totodata, adunarea generala a aprobat, prin contractele de mandat, si o 

remuneratie ce se acorda numai administratorului care  indeplineste functia de presedinte 

al Consiliului de administratie (cu titlu de remuneratie suplimentara reglementat de 

art.153 indice 18 alin (2) din Legea 31/1990, modificata. Aceasta suma este  acordata si 

platita lunar. 

Membrul executiv al Consiliului de Administratie nu a beneficiat de remuneratie. 
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15.4. Atribuții si responsabilități ale Consiliului de Administratie  

Consiliul de Administratie RAJA SA isi desfasoara activitatea in conformitate cu 

Actul Constitutiv al societatii si Regulament de Organizare si Funcţionare al CA si 

decide in toate problemele privind activitatea societatii, cu excepţia celor care, potrivit 

legii si/sau Actului Constitutiv, sunt date in competenta Adunarii Generale a 

Actionarilor.  

Ordinea de zi a sedintelor CA, data propusa, ora si documentatia aferenta 

punctelor de pe ordinea de zi, au fost aduse la cunostinta membrilor CA, de secretrarul 

Consiliului de Administratie al RAJA S.A. 

In cadrul ordinii de zi a sedintelor Consiliul de Administratie RAJA S.A. aproba: 

b) materialele supuse aprobarii; 

c) materialele pentru avizare; 

d) materialele care au caracter informativ; 

e) diverse alte probleme care necesita sau nu adoptarea unei decizii in cadrul sedintei 

respective. 

 

15.5. Atribuții si responsabilități ale Directorului General  

Directorul general care este si membru executiv al Consiliului de administratie, 

este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, în limitele 

obiectului de activitate al societății, al contractului de mandat si al sarcinilor delegate de 

Consiliul de Administrație. 

Directorul este investit cu toate competentele de a acționa în numele societății si 

de a o reprezenta în relațiile cu terții, în orice circumstanță legata de activitățile pe care 

le coordonează, cu respectarea dispozițiilor legale, ale actului Constitutiv, 

Regulamentului de Organizare si Funcționare si al Regulamentului de ordine interioara. 

In limita competentelor si răspunderilor stabilite de Consiliul de Administratie, 

Directorul General actioneaza impreuna cu salariatii care indeplinesc functii de 

conducere (directori), organizati în Comitetul de Directori, pentru o serie de 

activitati/operatiuni specifice activitatii desfasurate de societate. 

Directorul – administrator executiv – este investit de Consiliul de Administratie 

sa puna în executare Deciziile CA și Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor RAJA 

SA. 
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16. 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 îl asista în 

implementarea atributiilor ce îi revin. 

16.1. Comitetul de Audit 

In anul 2021, Comitetul de Audit este compus din: 

1) Chirila Constantin – Administrator neexecutiv; 

2) Ciutureanu Viorel Sorin – Administrator neexecutiv 

3) Serban Daniela – Administrator neexecutiv 

 

Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă si nu s-a 

suprapus activitatii desfasurate de catre auditorii societatii. 

Comitetul de Audit a asistat Consiliul de Administratie în indeplinirea 

responsabilitatilor sale pe linia controlului intern si auditului financiar. 

In acest sens, Comitetul de Audit a adresat recomandari Consiliului de 

Administratie privind strategia si politica societatii în domeniu controlului intern su 

auditului financiar. 

In anul 2021 au avut loc 2 reuniuni ale Comitetului de Audit în 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%. 

 

16.2. Comitetul de Nominalizare si Remunerare 

La data de 31 decembrie 2021 comitetul era format din: 
 

1) Encioiu Ghiulentan – Administrator neexecutiv; 

2) Neagu Cezar Paul – Administrator neexecutiv; 

3) Vlad Elena – Administrator neexecutiv. 

 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i sunt încredințate, Comitetul de 

Nominalizare si Remunerare s-a implicat in anul 2021 in procesul de recrutare a 

directorului economic. 

Comitetul de nominalizare a declansat procedura de selectie pentru directorul 

economic al societatii, conform cu prevederile OUG 109/2011si a a propus 

Consiliului de Administratie spre aprobare contractul de mandat, politica de 

remunerare a Directorului Economic si indicatorii financiari si nefinanciari, anexe la 

contractul de mandat; 
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17. 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  

si implementarea unui Plan 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 2021. 

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 

membrul executiv și membrii 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, Consiliul de 

Administrație este condus de un Președinte, numit 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.  

Consiliul de Administrație în funcție al RAJA S.A. a acționat în mod colectiv, 

unitar, conform prevederilor legale în vigoare și a respectat întocmai termenii 

mandatului acordat și angajamentele asumate privind administrarea societății în anul 

2021. 

Autoevaluarea activității Consiliului de Administrație 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 membrilor Consiliului de Administratie? 

X   

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

luna? 

X   

6.  Au fost indepliniti 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 în atentia A.G.A. A.D.I., 

în scopul analizei si aprobarii acestuia, rezultatele financiare? 

X   

9.  Consiliul de Administratie a supus A.G.A. A.D.I. si A.G.A. 

RAJA, în 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   

11.  Au fost verificate de catre Consiliul de Administratie 

respectarea RI, ROF si Codul de Etica ale societatii? 

X   
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Nr.Crt Intrebari Da Nu 
Nu 

este 

cazul 

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 în 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., se 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 executiv

Componența 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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18.  LINII DE ACȚIUNE PENTRU CONTINUAREA ȘI OPTIMIZAREA 

ACTIVITĂȚII 

Consiliul de Administratie în functie al RAJA SA, a reusit în anul 2021, 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 sustenabila, de o 

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 indeplinirea obiectivelor și a 

criteriilor de performanta stabilite în contractele de mandat. 

 

18.1. Strategii de management operational 

 

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 2021 

continuitatea serviciilor, prin desfasurarea activitatilor și rezolvarea problemelor de zi cu zi, 

în conditii de eficienta economica rationala. 

 

18.2. Strategii de dezvoltare 

 

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. 

 

18.3. Strategia de combatere a efectelor crizei sanitare generata de pandemia de 

COVID-19 si a crizei economico-financiare generata de conflictul dintre Rusia 

si Ucraina 

 

Aflată în plin proces investițional și de dezvoltare a noi piețe, RAJA S.A. 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. 
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 Viteza de extindere și desfășurare a pandemiei a avut ca rezultat o  profunda și 

extinsa criza economica globala care are influenta si asupra activitatii economice a 

societatii. 

 Conducerea manageriala a elaborat un Plan Anticriză care vine să încerce a soluționa 

o serie de probleme a căror nerezolvare în regim de urgență poate atrage grave și 

inimaginabile consecințe pentru sute de mii de persoane, instituții publice și mii de agenți 

economici. Consiliul de Administrație a analizat, a aprobat și a dispus luarea de masuri 

urgente și radicale care sa conducă la diminuarea efectului COVID-19 în cadrul societății. 

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. 

 

18.3.1. Scopul elaborării Planului Anticriză 

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, care să vină în sprijinul managementului de a actiona in 

asemenea conditii. Tot eșafodajul metodologic construit și utilizat a ținut exclusiv de 

experiențăprincipii 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. 
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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. 

 

 

18.3.2. Protectia angajaților și masuri de diminuare a riscurilor contaminării cu 

COVID-19 

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

au organizat, s-au desfășurat toate activitățile de protecție a angajaților și diminuare a 

riscurilor contaminării cu virusul COVID-19, pe tot ceea ce definește structura 

organizatorică a sistemului, in anul 2021 

 Conducerea executiva a societății a elaborat de asemenea și Planul Specific de 

Continuitate în situația unei epidemii, plan aprobat de Consiliul de Administrație. 

 Principalele obiective ale planului sunt identificate a fi: 

a. Identificarea funcțiilor esențiale; 

b. Identificarea personalului din grupul de continuitate; 

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 a secțiilor și centrelor zonale de producție. 

 Printr-un program urgent de dotare au fost achiziționate materiale și echipamente 

specifice pentru combaterea infectării cu virusul COVID-19 

 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 a fost prezentat în paragrafele anterioare, echipa manageriala, respectiv, 

administratorii cat si directorii societatii au avut ca prioritate, mai mult ca oricand asigurarea 

fara sincope a serviciului esential de alimentare cu apa si de canalizare. 

Toate eforturile au fost 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. 
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In acest context s-au avut în vedere toate facilitatile de ordin financiar acordate de 

Guvernul Romaniei prin acte normative, pentru asigurarea continuitatii serviciului de 

alimentare cu apa si apelarea la aceste facilitati „de urgenta” în orice moment în care situatia 

economico-financiara a societatii o impune. 

Datorita monitorizarii cu strictete a stadiului de implementare a masurilor rezultate 

din aplicarea Planului Anticriza, la final de an societatea 2021 si-a indeplinit cu succes tinta 

principala constand în continuitatea serviciului fara sincope 24 de ore din 24, astfel ca toti 

abonatii societatii au beneficiat de apa potabila si servicii de canalizare la cote de inalta 

calitate. 

In aceste conditii consideram ca principiul continuitatii activitatii este realizat. 

 

18.3.3. Consecințe financiare 

 Declanșarea războiului în Ucraina și declanșarea sancțiunilor asupra Rusiei 

au dus deja la majorarea fără precedent a prețurilor la cereale, gaze naturale, energie 

electrică, materii prime etc. 

Creșterea vertiginoasă a prețurilor produselor energetice și efectele negative asupra 

încrederii implică influențe nefavorabile semnificative la adresa cererii interne pe termen 

scurt, în timp ce sancțiunile anunțate și deteriorarea pronunțată a perspectivelor economiei 

Rusiei vor afecta intreaga activitate economica.  

Proiecțiile de bază pornesc de la ipotezele conform cărora perturbările actuale la 

nivelul ofertei de produse energetice și efectele negative asupra încrederii legate de conflict 

sunt incerte, având în vedere aceste ipoteze coroborate cu influențele deja nefavorabile 

asociate pandemiei, proiecțiile de bază prevăd un impact negativ semnificativ asupra 

creșterii economice în anul 2022.  

Viteza de apariție și dezvoltare a celor trei laturi ale crizei globale (pandemia, criza 

economică si mai nou conflictul ruso-ucrainean) 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 influențele nefavorabile asociate 

pandemiei, conflictului și a blocajelor la nivelul ofertei, se așteaptă totusi ca activitatea 

economică să crească într-un ritm relativ robust în lunile următoare (până la sfarsitul 

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 vor fi afectate 

considerabil si in anul 2022 datorita incertitudinii si a temerilor in privinta razboiului 

si a unei eventuale crize economice care ar putea modifica comportamentul turistilor 

romani. 

- Totuși măsurile de igienă individuală și urbană vor duce in general 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 termina 

pandemia. În plus, primirea refugiatilor din Ucraina si revenirea în țară a zeci și sute 
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de mii de persoane va determina o crestere 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 pentru perioada urmatoare. 

 Viteza cu care s-au desfășurat evenimentele induse de pandemie au făcut ca multe 

din posibilele măsuri specifice fiecăreia din aceste etape să devină inadecvate, depășite. Este 

și motivul principal pentru care sunt vizate în principal: 

 - proiectarea scenariului celui mai probabil pentru perioada urmatoare; 

 - refundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

 - recalibrarea planului de management și a indicatorilor de performanță; 

 - 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 conflictul din Ucraina: 

- perturbarea la nivel national al aprovizionarii cu produse energetice 

- plasarea în continuare a inflației la niveluri foarte ridicate; 

- cresterea vertiginoasa a preturilor la produsele energetice; 

- restrangerea consumului privat de bunuri si servicii. 

b. Riscuri induse de pandemie: 

- apariția și propagarea panicii 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. 

c. 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. 
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Concluzie 

 

Intreaga activitate desfasurata de Consiliul de Administratie in anul 2021, s-a axat 

pe management profesionist, eficace, capabil sa faca fata provocarilor si constrangerilor, 

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

și servicii de canalizare avand ca principal obiectiv indeplinirea obiectivelor propuse in 

Planul de administrare. 

Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generala a 

actionarilor şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de 

administrare.  

In cazul in care actionarii voteaza pentru descarcarea de gestiune a 

administratorilor in sedinta anuala de aprobare a situatiilor financiare, coroborat 

cu realizarea indicatorilor de performanta, se considera ca rezultatul evaluarii 

membrilor Consiliului de administratie este pozitiv si administratorii isi pot 

continua mandatul.  

Avand in vedere toate aspectele mentionate in prezentul RAPORT, consideram 

ca sunt indeplinite conditiile de forma si de fond pentru a fi aprobate situațiilor financiare 

individuale intocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021 si repartizarea profitului 

net realizat in exercitiul financiar 2021. 

 

 

 




























































































































































































































































































































