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SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTORUL GENERAL SI DIRECTORUL ECONOMIC
A S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI
-

OPERATOR REGIONAL -

INTRODUCERE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vranceaqua, în calitate de Autoritate Publică
Tutelară pentru societatea C.U.P. S.A. Focșani , cu sediul social în Municipiul Focșani, str.
Nicolae Titulescu, nr. 9, județ Vrancea Cod Fiscal: RO 144 31 70, Nr. Reg.Com. J/39/364/1998,
a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale
organelor de administrare și conducere ale acesteia.
Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea
nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și
completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Autorității
Publice Tutelare, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vranceaqua pentru
evoluția societății în următorii ani.
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INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA C.U.P. S.A FOCȘANI
C.U.P. S.A FOCȘANI este persoană juridică română și este înființată ca societate pe
acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv.
Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea cu
numărul 364/1998
Obiectul de activitate al Societății este următorul :
Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuția apei.
Activitatea principală :
Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
Sediul social al Societății este în Municipiul Focșani, Strada Nicolae Titulescu, nr.9,
Judet Vrancea.
Planul de administrare 2021-2025 va pune în valoare viziunea managerială a
membrilor Consiliului de Administrație si a directorilor , asupra perspectivelor de evoluție
ale C.U.P. S.A FOCȘANI, fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea
proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare, având la bază premisa că numai
astfel poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.
Potrivit actului constitutiv, organele

de conducere sunt: Adunarea Generala a

Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii ( Director General si

Director

Economic).
SC CUP S.A. Focșani este o societate pe acțiuni care are ca obiect principal de activitate
operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată de către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Vranceaqua” prin contract de delegare. Societatea
își desfășoară activitatea exclusiv pentru unitățile administrativ-teritoriale care i-au delegat,
prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
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Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori
facilitează realizarea obiectului său principal de activitate. Obiectul principal de activitate nu
poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.
Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății și este convocată de Consiliul de Administrație.
Președintele Asociației ”Vranceaqua” poate fi convocat să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, fără drept de vot.
Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr
șapte administratori neexecutivi.

Misiune și obiective

 Respectarea tuturor standardelor specifice în domeniul sănătății populației și al protecției mediului în întreaga zonă de operare;
 Verificarea și luarea de măsuri menite să reducă pierderile de apă la nivelul localităților deservite;
 Acțiuni de extindere și modernizare a sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel regional;
 Programe de pregătire profesională și calificare a personalului;
 Realizarea profitului estimat prin bugetul de venituri și cheltuieli, optimizarea costurilor de producție și reducerea debitelor de încasat de la clienți.
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Rezumatul strategiei naționale/locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică
Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități
publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea
Guvernului Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv
fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de
utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea
Europeană.
Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a
asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități
publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în
conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate
de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la
Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în sfera
activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și
încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european.
România, prin Tratatul de Aderare și-a asumat angajamente importante în sectorul de
apă și apă uzată pentru transpunerea directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei
potabile respectiv 91/271/CE/1991 modificată și completată prin Directiva 98/15/EC/1998
privind epurarea apelor uzate urbane.
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Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la
sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul
22-Mediu, România și-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în
sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei
uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea
apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE)
Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 a vizat cu prioritate consolidarea și
extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.
Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va creste prin preluarea de către
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităților
mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înființați înainte de
2012) care sunt beneficiarii vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată.
Investițiile din POIM sunt o continuare a investițiilor finalizate de companie din POS
Mediu și asigură extinderea și înființarea de sisteme noi în aglomerări mai mici de 10.000 l.e.
în vederea preluării lor în aria de operare.
Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități
publice are următoarele obiective generale:
a)

atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comu-

nitare de utilități publice;
b)

respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea

acquis- ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;
c)

atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea

serviciilor comunitare de utilități publice;
d)

creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri co-

munitare și de atragere a fondurilor de investiții;
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creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de inves-

tiții aferente infrastructurii de interes local;
f)

creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de uti-

lități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate
în Uniunea Europeană;
g)

satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bu-

năstării populației;
h)

adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și

dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora;
Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele
planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și
epurare a apelor uzate orășenești și pentru asigurarea condițiilor pentru ca serviciul public de
alimentare cu apă și canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse
directivele UE.
Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei
potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea,
informarea consumatorilor, a autorității de sănătate publică și a autorităților administrației
publice locale.
Pentru a se conforma cerințelor privind calitatea apei pentru consumul uman,
România a preluat următoarele responsabilități de implementare:
a) implementarea unui sistem de monitorizare a calității apei potabile pentru
întreaga ţară;
b) implementarea îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;
c) reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a apei potabile;
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d) înlocuirea instalațiilor până la nivelul utilizatorilor și generalizarea contorizării.

II.

Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează
întreprinderea publică

C.U.P. S.A FOCȘANI este persoană juridică română, cu obiect de activitate operarea
serviciului public de apă și canalizare, cu gestiune delegată, organizată ca societate
comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, având următoarea
structură a acționariatului:
1.

Județul Vrancea: 185.423 acțiuni, reprezentând 62,744 % din capitalul social;

2.

Municipiul Focșani: 107.000 acțiuni, reprezentând 36,207 din capitalul social;

3.

Municipiul Adjud: 1.000 acțiuni, reprezentând 0,338% din capitalul social;

4.

Orașul Panciu: 700 acțiuni reprezentând 0,237% din capitalul social;

5.

Orașul Mărășești : 700 acțiuni reprezentând 0,237 % din capitalul social;

6.

Orașul Odobești: 700 acțiuni, reprezentând 0,237 % din capitalul social;

Principalul obiectiv al strategiei locale privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare este asigurarea conformării cu cerințele legislației naționale și europene în cadrul perioadelor de tranziție agreate de România și UE pentru sectorul de mediu, implementarea Directivei UE 91/271/CEE transpusă în legislația națională prin NTPA 011/2002 cu privire la colecta rea și epurarea apelor uzate .
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Regionalizarea este un element cheie pentru îmbunătățirea calității și eficienței din
punct de vedere al costului și infrastructurii locale pentru apă astfel încât să îndeplinească
obiectivele de mediu, să asigure durabilitatea investițiilor și o strategie de dezvoltare pe termen lung în sectorul de apă, precum și o dezvoltare regională echilibrată.
Pentru a elabora, promova și implementa proiecte finanțate prin POS Mediu, Axa Prioritară 1, serviciile de alimentare cu apă și canalizare au trebuit să sufere un proces de regio nalizare cu scopul de grupare a serviciilor de apă și canalizare sub un singur operator folosind resursele și facilitățile comune pentru asigurarea serviciilor publice în condiții de eficiență maximă.
Din punct de vedere instituțional, regionalizarea este realizată prin reorganizarea serviciilor publice existente și se bazează pe trei elemente instituționale:


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);



Operatorul Regional de Apă;



Contractul de Delegare de Servicii.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vranceaqua este o structură bazată pe colaborare, care va permite autorităților locale beneficiare să controleze Operatorul Regional de Apă
și să monitorizeze și să supervizeze mai bine implementarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Asociația permite reunirea consiliilor locale sub forma unei entități legale cu scopul de a stabili, în baza unei scale de regrupare teritorială, obiectivele și prioritățile comune.
Obiectivul 1: conformarea cu angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare
convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei
91/271/CEE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane.
Obiectivul 2: conformarea cu Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească de Legea nr.
458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004) și să se îm -
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bunătățească performanța operațională a infrastructurii de apă a județului pentru a se asigura
viabilitatea financiară și operațională.
Obiectivele de mai sus vor conduce la o serie de activități a căror ordine de succesiune
trebuie să fie în conformitate cu programarea țintelor la nivel național, menționate anterior, și
să se adapteze condițiilor particulare din cadrul județului Vrancea, și anume:


construcția/modernizarea surselor de apă destinate pentru alimentarea cu apă

potabilă;


construcția/reabilitarea stațiilor de tratare;



extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și de canalizare;



construcția/retehnologizarea stațiilor de epurare;



Construcția/reabilitarea instalațiilor de tratare a nămolurilor;



Contorizare, echipament de laborator, detectarea pierderilor de apă, etc.



Asigurarea unor măsuri pentru întărirea capacității instituționale și asistență

tehnică pentru îmbunătățirea capacităților manageriale și introducerea unor principii moderne de operare.
Noua structură a S.C. CUP S.A. va gestiona serviciile de apă-canal pentru toate orașele
județului Vrancea și comunele membre ADI Vranceaqua pe măsura predării-primirii sistemelor de apă-canalizare, extinzându-și serviciile către acestea, beneficiari ai serviciilor de apăcanal.
În septembrie 2009, s-a finalizat contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de
apă și canalizare între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară VRANCEAQUA și S.C. CUP
S.A., în calitate de Operator Regional.
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Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de
scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat ca serviciu
public

Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice definește serviciile
comunitare de utilități publice ca totalitatea activităților reglementate prin care se asigură
satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale
colectivităților locale, printre care se află și serviciile de alimentare cu apă, respectiv
canalizarea și epurarea apelor uzate.
Serviciul public de furnizare apă și canalizare, așa cum este definit de Legea
nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reprezintă totalitatea
activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, efectuate în scopul
captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale
tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul,
epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din
intravilanul acesteia.
Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și
se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților
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administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea
apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților (art.2 din Legea nr.241/2006).
SC CUP SA Focșani este persoană juridică română, înființată ca societate pe acțiuni,
având ca obiect principal de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a
cărui gestiune îi este delegată de către Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități
publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”VRANCEAQUA”.

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă și de canalizare
sunt:


Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și

completările ulterioare.


Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.


Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice


Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.


Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.


Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.


Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.



Hotărârea de Guvern nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind

organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare
de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de
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utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de
utilități publice.


Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.


Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile

de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare.


Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.


Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

alimentare cu apă și de canalizare


Ordonanța de urgență nr.57/2019 (Codul Administrativ)



Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu

modificările și completările ulterioare


Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu

modificările și completările ulterioare
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Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de
asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plata a obligației
Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației
publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative
ale unităților administrativ teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se
organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor
adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de
gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a localităților, de mărimea și de
gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructură tehnico-economică existentă.
În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul
general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a
cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economicosociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților
administrativ-teritoriale.
Conform Contractului Unic de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Vranceaqua” deleagă exclusiv
serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice
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de alimentare cu apă și de canalizare către S. C. Compania de Utilități Publice S.A. – denumită Operatorul.
Operatorul își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul Autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în
conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.
Potrivit aceluiași Contract de delegare, Autoritatea delegantă are și următoarele drepturi:


de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu

apă și de canalizare;


de a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când

acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectiva activitate;


de a contracta și garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea pro-

gramelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare;


de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de Operator, în conformitate

cu prevederile legale în vigoare.
Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenții Operatorului în următoarele
cazuri:


atunci când Autoritatea delegantă impune obligații specifice pentru executarea

serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării;


atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în

special de numărul utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar depăși limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de
suportare a costurilor) a utilizatorilor;


subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt permise din punct de

vedere al normelor privind ajutorul de stat.
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Printre alte obligații ale Autorității delegante menționăm :


menținerea fondului IID (Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare);



realizarea demersurilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor acordurilor

de împrumut subsidiar și garanție încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice;


contribuirea la fondul IID cu surse din bugetul unității administrative teritoria-



prevederea și constituirea în bugetul propriu de surse de finanțare pentru plata

le;

obligațiilor ce îi revin în constituirea fondului IID.

V.

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice
Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,
companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum
și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării
profitului sunt:
a) rezerve legale;
b)alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile
reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiper-inflationiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/
CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
d)

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din îm-

prumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
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e) alte repartizări prevăzute de lege;
f) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au
angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca
urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
g)dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
h)profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.
În Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani se precizează
următoarele:


rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare

aprobate de Adunarea Generală;


contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului fi-

nanciar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe
profit;


din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente)

pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din
capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi
completat cu respectarea acelorași reguli;


Adunarea Generală ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația

și cuantumul acestora doar cu avizul conform favorabil al Asociației;
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profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG

198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de delegare;


acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capi-

talul social și în limita acestei participări;


profiturile vor fi utilizate ca surse de finanțare în folosul sucursalelor care le-au

produs, cu excepția unei cote părți stabilite anual de către Adunarea Generală a Acționarilor
care rămâne la dispoziția societății.
C.U.P. S.A FOCȘANI nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de
Delegare.
Compania repartizează profitul net pentru constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe (art. 1, al. C1 din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind
repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome).
Din profitul net compania asigură resursele necesare plații serviciului datoriei publice
pentru creditele contractate de la

BEI (program ISPA) și cofinanțarea programelor de

investiții viitoare în infrastructura publică.
Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BERD sau BEI, impozitul pe profit, toate dividendele si redevența plătite de operator trebuie returnate acestuia
pentru a alimenta Fondul IID.
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Conform Contractul de Delegare și a prevederilor Ordonanței de Urgență Guvernului
nr. 198/2005, Autoritatea Delegantă va vărsa într-un cont special, pus la dispoziția Operatorului, sume echivalente cu cele încasate în bugetele locale sau județene, după caz, egale cu :
a)

dividende încasate de la Operator

b)

redevența încasată de la Operator aferentă bunurilor a căror gestiune este dele-

c)

impozitul pe profit încasat de la Operator

gată

Plata sumelor de mai sus menționate se face în 5 zile din momentul încasării lor, de către Autoritatea Delegantă.
Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități :
a)

Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte

costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă este cazul)
b)

Întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvol-

tate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de Autoritatea Delegantă sau cu programul specific de operare și întreținere din
Contractul de Delegare
c)

Pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din

master plan (studii de fezabilitate, aplicații etc)
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Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;
Obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru
instituțional și legal, solid și sustenabil, care să asigure:


structura de implementare pe termen lung a investițiilor planificate în cadrul

POIM ;


capacitate adecvată de gestionare a instalațiilor existente și a celor viitoare.

În conformitate cu politicile României reflectate în

Programul Operațional

Infrastructura Mare, realizarea acestor obiective are loc prin procesul de regionalizare,
respectiv implementarea unui cadru instituțional în zona Proiectului, astfel încât să combine
alimentarea cu apă și serviciile de apă uzată din zonele de dezvoltare din acea regiune, în
cadrul unui proces comun de exploatare.
Măsurile de investiții propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele
acționând pe mai multe căi, în mod direct sau indirect, astfel:


extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare, precum și construirea și reteh-

nologizarea stațiilor de epurare, conduc la reducerea poluării și la îmbunătățirea calității apei
evacuate în emisar;
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extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare vor

contribui la îmbunătățirea calității apei și solului, îmbunătățind condițiile din ecosistemele acvatice. Este important de respectat prevederile legislative de protecție a mediului pentru proiectare și execuție precum și realizarea evaluării impactului asupra mediului;


având în vedere reducerea poluării apei, va exista un efect pozitiv asupra me-

diului pe termen lung. La proiectarea și execuția investițiilor propuse se va acorda o atenție
deosebită amplasamentelor aflate în apropierea siturilor Natura 2000;


calitate buna a apei potabile, a colectării apelor uzate și a sistemelor de epurare,

vor avea un impact pozitiv asupra sănătății umane;


gospodărirea mai bună a apelor prin reducerea pierderilor de apă, limitând uti-

lizarea resurselor naturale;


îmbunătățirea epurării apelor uzate și a serviciilor de alimentare cu apă vor con-

duce la schimbarea comportamentului ecologic responsabil al cetățenilor, în ceea ce privește
gospodărirea apelor. Controlul și dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare, vor
contribui la creșterea nivelului calității vieții tuturor factorilor interesați.

Planul de investiții pe termen lung prevede:


eliminarea pe cât posibil a problemelor de exploatare în sistemele de alimentare

cu apă și apă uzată;


îndeplinirea standardelor naționale și UE, pentru sistemele de apă potabilă și

apă uzată;


reducerea costurilor de operare până la o valoare suportabilă;



creșterea siguranței în exploatare;

Planul pe termen lung stabilește sarcinile pentru dezvoltarea ulterioară a unei serii de
măsuri care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor din Acordul de Aderare.
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Astfel, se va asigura aprovizionarea cu apă a zonelor rurale și se va livra apă potabilă
curată în condiții de siguranță în toate așezările urbane și rurale, iar infrastructura de apă
uzată, se va axa pe colectarea și epurarea apelor uzate în aglomerările cu mai mult de 2.000 de
locuitori echivalenți.
La proiectarea și construcția instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare este
important să se respecte normele de mediu, de aceea se va efectua o evaluare a impactului
asupra mediului (EIA) pentru toate activitățile. În România, procedura de evaluare a
impactului asupra mediului se derulează pentru orice proiect de investiție în domeniul
mediului și reprezintă una dintre cele mai importante cerințe care trebuie respectate în
selecția și aprobarea proiectelor.
Măsurile proiectului au fost evaluate în relație cu următoarele obiective:


asigurare a unui sistem fiabil de alimentare cu apă fără întreruperi semnificati-



asigurarea calității apei până la ultimul consumator din rețea;



asigurarea unei presiuni adecvate în rețea;



adoptarea unor soluții adecvate pentru economisirea de substanțe chimice și

ve;

energie electrică;


alegerea celor mai potrivite materiale pentru conductele utilizate în reabilitarea

și extinderea rețelelor;


asigurarea unor rețele de canalizare sigure cu impact minim asupra mediului;



tehnologii de epurare performante, cu impact minim asupra emisarului a eflu-

entului tratat deversat.
Valorile de investiție propuse pentru județul Vrancea pentru o perspectivă de 30 ani
sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Obiect

Costuri

Etapa 1

Etapa 2

Sursa de finanțare
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Total
Alimentar
e cu apă
Apă uzată

totale
(euro)

2014-2020

2021-2042

893,259,47
9
302,871,40
1
590,388,07
8

626,823,00
8
300,206,62
5
326,616,38
3

266,436,47
1
2,664,776
263,771,69
5
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Etapa 2014 - 2020
Fonduri
După 2020
Alte
de
fonduri
coeziune
201,797,70 425,025,30 266,436,47
0
8
1
212,309,92
87,896,697
2,664,776
8
113,901,00 212,715,38 263,771,69
3
0
5

Investițiile în infrastructura de apă și canalizare pentru localitățile din județul Vrancea
incluse în proiect au în vedere îmbunătățirea calității factorilor de mediu și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale populației.
VII.

Dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice
Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale C.U.P. S.A FOCȘANI și
Autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011
privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor Actului constitutiv al Companiei

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de
performanta de către administratori si directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii
Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și
acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra
obiectivelor și indicatorilor de performanță.
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VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de întreprinderea publică

Conform proiectului regional „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMELOR
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN JUDEȚUL VRANCEA, ETAPA A II-A”
obiectivul principal este de înființarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apă și
canalizare având ca scop asigurarea unei ape potabile corespunzătoare calitativ și cantitativ,
protejarea mediului prin sisteme noi de canalizare menajeră, creșterea gradului de confort și
de conectare al populației, toate acestea influentand cresterea nivelului de trai.
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Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative
Atribuțiile administratorilor si directorilor în domeniul eticii, al integrității și al
guvernanței corporative sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Actul
constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate
al societății.
Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței
corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze
comportamentul etic și profesional al managerilor societății:
1. Etica managerială: administratorii societății si directorii vor respecta Codul de Etică.
Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea
identică pentru contribuție identică - un principiu universal de etica managerială. În plus,
managerii și administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.
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Profesionalismul:

Toate

atribuțiile

de

serviciu

care
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revin

managerilor,

administratorilor executivi și neexecutivi ai societății trebuie îndeplinite cu maximum de
eficiență și eficacitate, la nivelul de competentă necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce
privește reglementările legale; managerii și administratorii vor face toate diligențele necesare
pentru creșterea continuă a nivelului lor de competentă și pentru creșterea nivelului de
competență al angajaților societății;
3.

Imparțialitatea

și

nediscriminarea:

principiu

conform

căruia

managerii,

administratorii executivi și neexecutivi sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față
de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor
funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori
indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o
au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia managerul sau
administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept și a bunelor moravuri;
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia directorul în
exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile companiei sunt
prezentate publicului.
7. Confidențialitatea: principiu conform căruia managerul/administratorul trebuie să
garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.
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În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună
comunicare.
Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv
Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea
următoarelor obiective:
A) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
B) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
C) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor
implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
D) protejarea patrimoniului;
E) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și
procedurile Societății.
În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuiește periodic
Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.
Consiliul de Administrație al companiei este responsabil si de comunicare.
Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății,

autoritatea

publică tutelara și acționariat se va face conform OUG nr.109/2011, cu modificările și
completările ulterioare și HG 722/2016.
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Ordinul nr. 1
din 04 februarie 2021
- Privind:
Aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari a Autoritatii Tutelare –
Asociatia Vranceaqua si a actionarilor Operatorului Regional, cu privire la
performantele asteptate de la organele de administrare si conducere, precum si a
politicii actionariatului privind administrarea si conducerea pe urmatorii patru ani
de activitate ai S.C. CUP S.A. Focsani, judetul Vrancea.
Presedintele Asociatiei Vranceaqua,
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- Vazand :
Procesul Verbal incheiat in data de 29 ianuarie 2021 si inregistrat la
Autoritatea Tutelara cu nr.25 din data de 29 ianuarie 2021, urmare a consultarilor
dintre structura de guvernanta corporativa a Aparatului Tehnic si reprezentantii
actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Operatorului Regional, prin
care se propune aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari a Autoritatii
Tutelare si actionarilor cu privire la performantele asteptate de la organele de
administrare si conducere, precum si a politici actionariatului privind
administrarea si conducerea pe urmatorii patru ani de activitate ai S.C. CUP S.A.
Focsani, judetul Vrancea;
- In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 111/2016 si Hotararii Guvernului nr. 722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de
urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
- In baza art. 8, alin. (1) si alin. (2), art. 9 din Hotararii Guvernului nr. 722/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a
intreprinderilor publice;
art. 24 alin. (2) lit.c) din Statutul Asociatiei Vranceaqua – act aditional
nr.3;
- In temeiul art. 23 alin. (2) si (3) din Statutul Asociatiei Vranceaqua – act
aditional nr.3;
DISPUNE :
Art. 1. Aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari a Autoritatii Tutelare –
Asociatia Vranceaqua si a actionarilor operatorului regional, cu privire la
performantele asteptate de la organele de administrare si conducere, precum si a
politicii actionariatului privind administrarea si conducerea pe urmatorii patru ani de
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activitate ai S.C. CUP S.A. Focsani, judetul Vrancea, potrivit anexei nr.1 care face
parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate celor interesati de catre
Aparatul Tehnic al Asociatiei si publicata pe pagina de internet a autoritatii, cat si a
operatorului regional.
AUTORITATEA TUTELARA - ASOCIATIA VRANCEAQUA,
PRESEDINTE,

