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RAPORT DE ACTIVITATE  
 A 

REGIEI AUTONOME JUDEŢENE DE APĂ ŞI CANAL IAŞI 
 

- SINTEZA preliminară la 1 ianuarie 2006- 
conform Normelor metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentul RAPORT DE ACTIVITATE descrie activitatea desfăşurată în anul 2005 de către 
R.A.J.A.C. Iaşi, ca OPERATOR în sfera serviciilor publice de apă şi canalizare, raportat la  
CERINŢELE de menţinere/prelungire a licenţei pentru serviciul public de alimentare cu apa 
şi de canalizare în bazinul hidrografic Prut-Siret, Ordinul  de Licenţă 302/09.11.2004. 
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MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

MISIUNEA R.A.J.A.C. IAŞI: furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare, cât şi prestarea altor activităţi în domenii conexe.   
 
OBIECTIVE:  
 

 alimentarea cu apă potabilă şi industrială a tuturor clienţilor, în regim continuu (24 
ore/24 ore), la nivelul de calitate corespunzător standardelor europene şi preţuri 
accesibile; 

 colectarea apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea 
nămolurilor, cu respectarea standardelor europene de calitate;  

 dezvoltarea activităţilor de proiectare, lucrări tehnico-edilitare, contorizare şi 
consulting;   

 extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de companie;  
 perfecţionarea pregătirii profesionale, ca factor major în creşterea nivelului de calitate 

a serviciilor oferite;  
 obţinerea unui profit optim, care să permită în continuare dezvoltarea activităţilor, 

rambursarea creditelor şi stimularea personalului;  
 reorientarea către clienţi a activităţilor companiei prin informarea, implicarea şi 

cointeresarea clienţilor în spiritul preţuirii şi ocrotirii mediului natural. 
 



 

OBIECTUL DE ACTIVITATE  

 
 Alimentarea cu apă potabilă a populaţiei şi agenţilor economici; 
 Alimentarea cu apă industrială a agenţilor economici; 
 Preluarea şi evacuarea apelor uzate de la populaţie şi agenţi economici; 
 Epurarea apelor uzate. 

Activităţi complementare: 
 Proiectarea în regie proprie  
 Consulting  
 Întreţinerea şi repararea utilajelor de intervenţie şi transport  
 Lucrări tehnico-edilitare 
 Verificări Metrologice 

ZONELE DE OPERARE:  

Judeţul Iaşi:  
 municipiul Iaşi; 
 oraşele: Tg. Frumos, Hîrlău 
 comunele:  Aroneanu, Bălţaţi, Belceşti, Butea, Cepleniţa, Ciurea, Coarnele Caprei, 

Deleni, Focuri, Gorban, Grieşti, Gura Bohotin, Hălceni, Holboca, Iazu Nou, Ion 
Neculce, Ipatele, Leţcani, Podu Iloaie, Răducăneni, Scobinţi, Strunga, Şipote, Tansa, 
Tomeşti, Ţibăneşti, Valea Lupului, Vlădeni, Hălăuceşti, Victoria 

 localităţile: Alexeşti, Bâcu, Bohotin, Chişcăreni, Cuza Vodă, Glodenii Gândului, 
Isaiia, Jigoreni, Mitoc, Războieni, Suhuleţ, Tungujei, Văleni, Zberoaia. 

Clienţi din Judeţul Neamţ, alimentaţi din aducţiunea Timişeşti 
 Roman, Tămăşeni, Săbăoani, Cordun, Bîra, Păstrăveni, Mirosloveşti 



 

 

NUMĂR CLIENŢI 

Regia Autonomă de Apă-Canal Iaşi prestează activităţile enumerate mai sus, în slujba a peste 
550.000 locuitori şi 3.679 persoane juridice. 
 

Tipuri clienţi  La 30 noiembrie 2005 
Clienţi persoane fizice (abonaţi casnici) 16323 
Clienţi persoane juridice, din care 3679 
Asociaţii proprietari 1608 
Agenţi economici 1779 
Instituţii de stat 292 
TOTAL (abonaţi casnici + persoane juridice) 20002 
 
 
Grad de contorizare la data de 30.11.2005 (%): 98,93 din care:  

 
a) Populaţie   

 asociaţii de proprietari: 100    % 
 particulari:  98,52% 

b) agenţi economici: 99,97% 
 

Tarifele practicate de RAJAC în anul 2005 (RON/m3) 
SPECIFICAŢIE Apa potabila Apa potabila 

produsa şi 
transportata în 

vederea 
distribuirii 

Apa industriala Canalizare - 
epurare 

Decizia nr. 244/29.12.2004 
Aviz ANRSC nr. 3663/06.12.2004 
Dispoziţia CJ nr. 701/22.12.2004 

1,53   1,33 0,53 

Decizia nr. 149/14.06.2005 
Aviz ANRSC nr. 2350/10.06.2005 
Dispoziţia CJ nr. 343/13.06.2005 

1,60   1,39 0,56 

Decizia nr.248/20.10.2005 
Aviz ANRSC nr. 3088/28.07.2005 
Hotărârea CJ nr. 171/23.09.2005 

  1,10     
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CONDUCEREA REGIEI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2005 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
PREŞEDINTE: 
 dr. ing. TOMA Ion – director general al RAJAC Iaşi 

MEMBRI: 
 1. ec. ACHIŢEI Margareta  - director general SC AQUAMOLD Tr.SRL 
 2. ec. COMAN Iuliu Cosmin  - director executiv Primăria Municipiului Iaşi 
 3. prof. univ. CREŢU Spiridon - consilier C.J. Iaşi 
 4. ec. DRĂGHICI George  Marian - reprezentant M.F.P. 
 5. ing. HUMĂ Constantin  - director  C.J. Iaşi 
 6. ing. LAICU Ovidiu Mugurel - consilier C.J. Iaşi 
 7. ec. LUPU Victorel   - director economic Primăria Municipiului Iaşi  
 8. prof. univ. SOROCEANU Valentin - consilier C.J. Iaşi 
SECRETAR: 
 ec. FÂNTÂNARU Neculai  - şef serviciu resurse umane RAJAC Iaşi 
 

 

 

COMITETUL DIRECTOR 

 
PREŞEDINTE: 
 dr. ing. TOMA Ion – director general al RAJAC Iaşi 
MEMBRI: 
 1. ing. DORUŞ Mihail  - director tehnic  RAJAC Iaşi 
 2. ec. CHIRILĂ Mariana  - director economic RAJAC Iaşi 
 3. ing. LUCA Neculai  - director de producţie RAJAC Iaşi 
SECRETAR: 
 ec. FÂNTÂNARU Neculai  - şef serviciu resurse umane RAJAC Iaşi 



 

POLITICI ŞI PRACTICI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 2005 

CALITATEA MANAGEMENTULUI 

 
 implementarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării în cadrul organizaţiei a 

Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor ISO 9001:2001. certificat 
nr. 1228/1, acordat de SRAC şi IQNet în data de 6 mai 2005, când RAJAC Iaşi a 
obţinut şi certificarea sistemului de management de mediu conform cerinţelor ISO 
14001 : 2004 al organizaţiei cu nr. 299 pentru serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare - epurare ; 

 conştientizarea tuturor angajaţilor organizaţiei asupra cerinţelor S.M. Integrat Calitate 
– Mediu, în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management, implementat 
prin instruirile prevăzute în planul anual de instruire a personalului; 

 menţinerea certificărilor obţinute, conform auditului de supraveghere care va fi 
efectuat de organismul de acreditare S.R.A.C. (Societatea Română pentru Asigurarea 
Calităţii) conform contractului de certificare nr.1867/2003 şi actul adiţional 1/2005; 

 stabilirea indicatorilor de performanta la nivel de compartiment funcţional/producţie, 
în vederea urmăririi cât mai fidele a modului de desfăşurare a activităţilor din cadrul 
organizaţiei (în conformitate cu prevederile Ordinului 140/2003 a Ministerului 
Administraţiei Publice la eliberarea licenţelor de operare de către ANRSC (Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, 
specifice compartimentelor funcţionale şi de producţie); 

  întocmirea planului de conformare la standardul de securitate şi sănătate în munca şi 
demararea procesului de certificare şi implementare conform standardului OH SAS 
18001:1999. În acest sens la finalul anului 2005 a fost realizat studiul tehnic de 
evaluare a riscurilor profesionale pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul regiei; 

METROLOGIE 

 activitatea laboratorului metrologic se desfăşoară conform Autorizaţiei de funcţionare 
nr.B.C.-01-001-04 cu valabilitate pînă la 02.06.2006 privind verificarea şi reglarea 
contoarelor de apa intre diametrele 15÷200 mm, precum şi emiterea buletinelor de 
verificare metrologica (ADMIS/RESPINS) a contorilor de apa ce aparţin R.A.J.A.C. 

 în anul 2005 au fost supuşi verificărilor metrologice un număr de 5.310 bucăţi contori 
de apă 

 din data de 01-iunie-2005 RAJAC Iaşi a trecut de la tipul de supraveghere normala la 
tipul de supraveghere redusa, acest lucru reprezentînd un număr mai mic de contori 
care sunt verificaţi de către metrologul delegat a S.J.M.L. (Serviciul Judeţean de 
Metrologie Legală Iaşi din subordinea Direcţiei Regionale de metrologie Legală 
Bacău) 

  reînnoirea, în urma examinărilor legale a autorizaţiilor metrologice pentru metrologii 
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului metrologic şi de asemenea s-au 
etalonat şi reînnoit Certificatele de etalonare a standurilor de verificare STAP-50, 
STAP-200 şi a standului de tip SIEMENS. 
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CONTROL CALITATE MEDIU 

 constituirea colectivului de audit şi implementare a standardului ISO 17025 în vederea 
acreditării laboratoarelor de apă potabilă şi uzată, întocmirea procedurilor generale şi 
specifice de laborator, precum şi monitorizarea calităţii apei destinate consumului 
uman în conformitate cu Angajamentele României rezultate din procesul de negocieri 
cu Uniunea Europeană, Capitolul 22 – Mediu, secţiunea 4 – Calitatea apei; 

 în vederea monitorizării de control a calităţii apei destinate consumului uman în anul 
2005 s-au efectuat un număr de 100.551 prelevări probe ape chimice/bacteriologice şi 
determinările parametrilor pentru un număr de 18 indicatori 

 finalizarea amenajărilor interioare şi exterioare laboratorului de control al calităţii apei 
de la Şorogari şi realizarea licitaţiilor în vederea dotărilor cu aparatură şi mobilier; 

 efectuarea lucrărilor de modernizare a Pavilionului Exploatare – Laborator Staţie 
Epurare 

 
LICENŢIERE  

 licenţierea R.A.J.A.C. Iaşi ca operator în sfera serviciilor publice de alimentare cu apa 
şi de canalizare; 

 în curs de obţinere prelungirii licenţei R.A.J.A.C. Iaşi ca operator în sfera serviciilor 
publice de alimentare cu apa şi de canalizare ( documentaţie depusă la ANRSC la 
30.07.2005); 

 
AUTORIZĂRI LEGALE 

 autorizarea punctelor de lucru ale R.A.J.A.C. Iaşi conform cerinţelor legale: 
 Autorizarea din punct de vedere al gospodăriei apelor:  
  R.A.J.A.C. Iasi a obţinut autorizaţii de gospodărie a apelor pentru toate ariile de 

operare prevăzute în licenţa de operare; 
 
 AUTORIZAREA DIN PUNCT DE VEDERE SANITAR 

  R.A.J.A.C. Iasi, a obţinut avizarea Planurilor de conformare la Legea 458/2002 
privind calitatea apei potabile,  pentru toate punctele de lucru de pe raza municipiului 
Iasi, urmînd a fi emise autorizaţiile sanitare, de către autoritatea de sănătate publica 
judeţeană, în baza documentaţiilor depuse în acest sens în anul 2005. 

 
 
AUTORIZAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI MEDIULUI 
 R.A.J.A.C. Iasi a obţinut până la sfârşitul anului 2005 autorizaţii de mediu pentru  

 sistemul de captare, pompare, tratare Timişeşti (Autorizaţia nr. 370/.07.2004)  
 pentru sistemul de captare, tratare şi distribuţie al municipiului Iasi 

(nr.774/18.06.2004) 
 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Hîrlău (Autorizaţie nr. 

1249/31.08.2004) 
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 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Tg. Frumos (Autorizaţie nr. 
1012/29.07.2004) 

 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Podu Iloaie (Autorizaţie nr. 
1237/27.08.2004) 

 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Ţibăneşti (Autorizaţie nr. 
1247/31.08.2004) 

 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Vlădeni (Autorizaţie nr. 
1248/31.08.2004) 

 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Răducăneni (Autorizaţie nr. 
1454/15.11.2004) 

 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Belceşti (Autorizaţie nr. 
1236/27.08.2004) 

 pentru sistemul de alimentare cu apa Valea Lupului (Autorizaţie nr. 12/27.01.2005) 
 pentru sistemul de alimentare cu apa şi canalizare Gorban (Autorizaţie nr. 

10/27.01.2005) 
 pentru sistemul de alimentare cu apa Aroneanu (Autorizaţie nr. 11/27.01.2005) 
 pentru sistemul de alimentare cu apa Focuri (Autorizaţie 13/27/01.2005)  
 pentru sistemul de alimentare cu apă Coarnele Caprei ( Autorizaţie 45/21.04.2005) 
 pentru sistemul de alimentare cu apă Cepleniţa ( Autorizaţie 44/21.04.2005) 

 S-au mai depus documentaţii în vederea obţinerii autorizaţiilor privind următoarele 
sisteme de alimentare cu apă: 

 - Leţcani, Cogeasca, Cucuteni şi Bogonos, comuna Leţcani; 
 - Şipote, Hălceni, Mitoc, Iazu Nou, Chişcăreni, comuna Şipote; 
 - Butea; 
 - Mirosloveşti; 
 - Ţibăneşti, Tungujei, Războieni, Glodenii Gândului, comuna Ţibăneşti. 

 obţinerea/prelungirea Autorizaţiei de transport şi utilizarea a substanţelor precursori de 
droguri; 
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CALITATEA APEI POTABILE  

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov
Aluminiu 60 75 45 71,5 70,5 64,5 49 64 69,5 79 60
Aluminiu(max) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Nitriti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriti(max) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

la robinet

 
Linia roşie reprezintă valoarea maxim admisibila impusa de legislaţia in vigoare, respectiv Legea 458/2002 si 311/2004 de revizuire si completare, privind 
calitatea apei potabile. 
Coloanele albastre reprezintă valorile obţinute de RAJAC Iaşi, prin procesele de tratare la indicatorii specificaţi măsuraţi la robinetul clientului si respectiv in 
reţeaua de distribuţie. 

Variatia concentratiei de Aluminiu - la robinetul clientului (µg / l)
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Variatia concentratiei de Nitriti - in retea (mg / l)
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Variatia Turbiditatii - la robinetul clientului (UNT)
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Variatia Turbiditatii - in retea (UNT)
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EXPLOATARE APĂ 

 
Sursa Timişeşti 
 
subterane: 
 
Dren vechi   300 l/s 
Dren nou   1200 l/s 
Timişeşti-Neamţ 
Front captare puţuri Zvoroneşti 300 l/s
  
  
Sursa Verşeni  200 l/s 
Mirosloveşti-Iaşi  
Sursa Răchiteni  90 l/s 
Mirceşti-Iaşi 
de suprafaţă: 
 
Priză captare râu Moldova 600 l/s 
Timişeşti-Neamţ 
 Total  2690 l/s
  
 
Sursa Prut 
 
de suprafaţă: 
Cheson I – Prut  2000 l/s 
Ţuţora-Iaşi 
Cheson II – Prut  3000 l/s
  
Ţuţora-Iaşi 
 Total  5000 l/s
  
 
Probleme specifice 
- asigurarea zonei de protecţie 
- nivelul în drenuri depinde de cantitatea de 

precipitaţii din zona respectivă 
- turbidităţi mari la viituri (la sursele de 

suprafaţă) 
Gradul de încadrare în Legea 458/2002 si 
completările Legii311/2004:  
- Apa din sursele Timişeşti şi Prut s-a 

încadrat în Legea 458/2002, completările 
Legii311/2004 şi 4706/88. 

 
Aducţiuni 
 
Aducţiunea Timişeşti 
 
Caracterizare generală 
Aducţiuni gravitaţionale 
Lungimi  
Firul I  102 km 
Firul II  102 km 
Firul III  50 km 
Firul IV  37 km 

a.1 Materiale  
a.2 Firul I  fontă, beton, DN 

800-600 mm 

Firul II  premo, otel DN 1000 mm 
Firul III  premo   DN 1000 mm 
Firul IV  premo  DN 800 mm 
Capacităţi  
Firul I   300 l/s 
Firele II şi III 1200 l/s 

Firul IV   200 l/s 
 
Probleme specifice 
Sursa Timişeşti a oferit o apă de bună calitate 
dar se află la distanţă mare. Este dependentă 
de cantitatea de precipitaţii din zonă, cu un 
grad foarte mic de rezervabilitate privitor la 
capacitatea de transport, costuri mici de 
exploatare. 
Datorită vechimii (în deosebi aducţiunea 
veche) prezintă un grad avansat de uzură ceea 
ce a condus la apariţia numeroaselor avarii 
Din cauza lipsei unor bretele de legătura nu 
există posibilitatea transferării unor debite 
dintr-o conductă în alta 
 
Lucrări executate   
Remediat pierderi aducţiuni DN 600 mm 
- linia Dorohoi  - 2 bc 
- rond troleu Păcurari  - 1 bc 
- Oţeleni   - 1 bc 
- pod Siret – Rotunda  - 1 bc 
- refulare-pompare Aurora - 1 bc 
- refulare T. Cozma  - 1 bc 
- staţie radio  - 1 bc 
- AVITOP  - 1 bc 
- Păcurari vis-a-vis CEC- 1 bc 
  

 
Înlocuit RV DN 300 mm V. Lupului; 
- Înlocuit RV DN 200 mm Ciunca - 

Brăieşti; 
- Înlocuit RV DN 50 mm Budăi, Baltati, 

Pod Siret lira, Rotunda, Lira Bahlui-Tg. 
Frumos; 

- Executat branşamente: 
- Oţeleni  6 bc; 
- Sat Traian  1 bc; 
- Baltati  1 bc 
- Sîrca   1 bc 
- Braiesti- şcoala  1 bc 
- Remediat pierderi aducţiune DN 1000 

mm 
- Nisiporeşti 1 bc. 
- Iugani  1 bc. 
- Strunga  1 bc 
- Rachiteni-lira 1 bc 
- Verşeni  1 bc 
- Siret-Scheia 1 bc 
- Trei Iazuri  1 bc 
- Ciohorani  1 bc 

- Remediat pierderi aducţiune DN 800 
mm (firul IV) 
- Ciohorăni  1 buc. 
- Doi Lei, liră Răchiteni2 buc. 
- Săbăoani  1 buc. 
- Teţcani  3 buc. 
- Gherăieştii Noi 3 buc. 
- Nisiporeşti 2 buc. 
- Barticeşti  2 buc. 
- Boteşti  4 buc. 
- Remediat pierderi reţea sat 

Verşeni şi Timişeşti  21 buc 
Lucrări conexe asociate sistemului de 
aducţiune 
Operaţiuni curente de mentenanţă a sistemului 
- Revizii reparaţii RV aerisiri şi goliri 15 

buc 
- Curăţat cămine aerisiri şi goliri 10 buc 
- Reparaţii cămine de pe aducţiuni 3 buc 
- Izolat RV aerisiri  8 buc 
- Izolat lire Lungani, Tg. Frumos, 

Răchiteni 5 buc 

Măsuri specifice 
- Realizarea măsurilor de securitate 

- la cămine vane importante 
- cămine debitmetre 
- puţuri Timişeşti şi Verşeni 

- Realizarea şi menţinerea integrităţii 
perimetrelor de protecţie sanitară 

- Caracterizarea parametrilor tehnici de 
funcţionare 
- Viteza de curgere a apei şi 

presiunile de pe aducţiuni au fost 
variabile în funcţie de relieful 
zonei respective şi de diametrul 
conductei în aceea zonă 

- Debitele au fost constante de-a 
lungul aducţiunilor în funcţie de  
nivelurile din dren 

Modul de monitorizare a parametrilor 
funcţionali 
- Monitorizare debite – clorinare Săbăoani 
- Monitorizare nivele în cele două drenuri 
- Monitorizare presiuni la cantoanele de 

pe traseul aducţiunilor 
- Monitorizare debite sosite şi presiuni – 

staţie Păcurari 
Factori perturbatori exteriori  
- Dificultăţi serioase la intervenţii în caz 

de avarii întrucât terenul de pe traseul 
aducţiunilor aparţine diverşilor 
proprietari 

- Dificultăţi mari în cazul intervenţiilor de 
pe aducţiuni datorita temperaturilor 
scăzute  

- Alunecările de teren au cauzat avarierea 
conductei DN 600 mm în zona Brăieşti 
şi Buda necesitînd intervenţii de lungă 
durată pentru repararea acesteia  

Evenimente 
- Avarii pe aducţiunea DN 1000 mm în 

zonele Avicola Leţcani, sat Leţcani, 
Târgu Frumos, Strunga, Doi Lei, 
Răchiteni, Trei Iazuri, Miclăuşeni, 
Nisiporeşti, Ciohorăni, Săbăoani, 
Verşeni 

- Avarii pe aducţiunea DN 800 mm în 
zonele Doi Lei, Teţcani, Gherăieştii Noi, 
Ciohorăni, Nisiporeşti, Barticeşti, 
Boteşti 

- Avarii pe aducţiunea DN 600 mm în 
zonele Albeşti, Brăieşti, sat Buda, 
pădure Buda, pod Siret Rotunda, 
Săbăoani 

Probleme nerezolvate la momentul curent 
(disfuncţii) şi soluţii tehnice propuse în cadrul 
reţelei de aducţiune 
- Grad mărit de nesiguranţă în exploatarea 

conductei de refulare DN 1000 mm 
Păcurari – Aurora din galeria de la 
Aurora datorită uzurii accentuate a 
acesteia; 

- Imposibilitatea de a putea aduce tot 
debitul furnizat de sursa datorită 
vechimii conductelor 

Soluţii tehnice propuse 
- Înlocuirea conductelor în zonele care nu  

prezintă siguranţă în exploatare :  
- Firul I: estacada Ciunga - Brăieşti, 

pădure Buda, subtraversare râu 
Moldova-Soci; 

- Firele II şi III:  subtraversări râu 
Moldova – Soci, subtraversare CF 
Tg. Frumos, refulare Păcurari 
(canivou) 

Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- Avarii pe aducţiunea DN 600 mm în 

zona Brăieşti şi Buda datorită 
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alunecărilor de teren necesitând 
intervenţii de durată mai lungă  

 
Aducţiunea Prut 
 
Caracterizare generală 
Aducţiune prin pompare din sursa Prut 
Lungimi 
Firul I 16 km 
Firul II 16 km 
Firul III 16 km 
Firul IV 11 km 
Firul V 15 km 
Materiale 
Firul I fonta  DN 600 mm 
Firul II premo, oţel DN 1000 mm, DN 

900 mm, DN 800 mm 
Firul III premo, oţel DN 1000 mm, DN 

800 mm 
Firul IV premo DN 1200 mm 
Firul V premo, oţel DN 1200 mm, DN 

1000 mm 
Capacităţi  
Firul I 300 l/s   
Firul II 690 l/s 
Firul III 1050 l/s   
Firul IV 1160 l/s 
Firul V 1160 l/s   
 
Probleme specifice 
- Grad mare de rezervabilitate pentru 

capacitate de transport şi captare 
- Costuri mari de exploatare    
- Inexistenţa protecţiei conductelor la 

regimuri tranzitorii de funcţionare 
- Lipsa legăturilor dintre conducte (fire) 
- Rezistenţe hidraulice mari datorate 

depunerilor pe conducte şi dezvoltării 
scoicilor 

- Funcţionarea unor fire (I, IV şi V ) priza 
Prut-Chiriţa în ambele sensuri de 
transport pentru asigurarea alimentării 
CET II Holboca 

Lucrări executate  
Remediat pierderi conductă fir 2 DN 1000 mm 
- CET II Holboca – pod Jijia 3 buc.; 
- pod Jijia – priza Prut 1 buc.; 
Remediat pierdere conductă fir 3 DN 1000 
mm 
-  CET II Holboca – pod Jijia 1 buc; 
- pod Jijia – priza Prut  1 buc; 
- Remediat pierdere conductă fir 5 DN 

1000 mm 
- pod Jijia – priza Prut 3 buc.; 

- Înlocuit robineţi aerisiri DN 50 
mm 4 buc; 

- Înlocuit robineţi aerisiri DN 65 
mm  2 buc; 

- Remediat pierdere conductă DN 
800 mm Chiriţa – Şorogari (platou 
Aviaţie) – 3 buc.; 

- Remediat pierdere conductă DN 
800 mm Creangă – Şorogari 
(pădure Ciric) – 1 buc.; 

- Remediat pierderi conductă DN 
1200 mm lac Chiriţa – Staţie 
Tratare (în staţia Chiriţa) - 4 buc; 

- Înlocuit golire fund lac Chiriţa; 
- Reparaţii taluz lac Chiriţa; 
- Curăţat descărcător ape mari lac 

Chiriţa; 
- Executat împrejmuire aval lac 

Chiriţa; 
- Înlocuit RV 800mm aspiraţie şi 

refulare P7 pompare Chiriţa 

Lucrări conexe asociate sistemului de 
aducţiune 
- Menţinerea în stare bună a drumurilor de 

acces (la priza Prut-pentru aducţiunea 
Prut-Chiriţa, platou Aviaţie şi pădure 
Ciric-pentru aducţiunile Chiriţa-
Şorogari) 

- Operaţiuni curente de mentenanţă 
- Executat lucrări de revizii şi 

reparaţii conform planificării 
- Remediat operativ avariile 

accidentale  
- Menţinerea unor viteze optime de 

transport pentru evitarea 
depunerilor 

Caracterizarea parametrilor tehnici de 
funcţionare 
- Viteza de curgere a apei şi presiunile de 

pe aducţiuni sunt variabile în funcţie de 
regimul de funcţionare al pompelor de la 
priza Prut şi din staţia Chiriţa (acestea 
funcţionează cu intermitenţă, fiind oprite 
în orele de vârf de consum energetic). In 
anul 2005 cele 5 fire (aducţiuni ) au 
funcţionat intermitent, unele dintre 
acestea aflându-se in conservare, datorita 
lucrarilor de reabilitare a statiei de 
tratare Chirita. 

Modul de monitorizare a parametrilor 
funcţionali 
- Monitorizare debite – pe fiecare fir la 

priza Prut 
- Monitorizare presiuni - pe fiecare fir la 

priza Prut 
- în nodul căminelor de racord CET 

2 Holboca 
- în nodul RV 79 
- în staţia de pompare Chiriţa 
- în staţia de pompare I. Creangă 

-   Monitorizare niveluri - la priza Prut 
la turnul de priza lac Chiriţa 

- Măsuri specifice 
- Realizarea dispozitivelor antiefracţie 

la unele cămine şi armături de pe 
aducţiuni  

- Monitorizarea permanentă în vederea 
prevenirii executării unor lucrări 
neautorizate în zona de protecţie a 
aducţiunilor 

- Monitorizarea parametrilor şi 
menţinerea lor într-un regim optim de 
funcţionare 

- Controlul stării fizice a aducţiunilor 
- Respectarea programului de revizii şi 

reparaţii armături 
Factori perturbatori exteriori 
Dificultăţi serioase la intervenţii în caz de 
avarii întrucât terenul de pe traseul 
aducţiunilor aparţine diverşilor proprietari 

- Dificultăţi mari în cazul intervenţiilor 
la avarii pe aducţiuni când 
temperaturile sunt scăzute 

- Alunecările de teren din pădurea Ciric 
conduc la avarierea unui tronson de 
cca. 300 ml din aducţiunea I.Creangă-
Şorogari DN 800 mm 

- Depozitarea unor deşeuri industriale 
(nisip de turnătorie, textile) pe traseul 
aducţiunii DN 800 mm Chiriţa-
Şorogari pe o lungime de cca. 400 ml 

- Punerile in posesie a proprietarilor pe 
traseele conductelor creează probleme 
in exploatarea conductelor (avarii, 
înlocuiri, întreţineri) 

Probleme nerezolvate (disfuncţii) şi soluţii 
tehnice propuse în cadrul reţelei de aducţiune 
- Firul II DN 1000 mm Prut- Chiriţa este 

parţial decopertat 
Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost 

 
Staţii de tratare  
 
Staţie de tratare Timişeşti 
 
Capacitate de tratare 600 l/s 
Flux tehnologic: captare de mal râu Moldova – 

pompare pe conductă de aducţiune DN 
800 mm – tratare cu coagulant (sulfat de 
aluminiu) – decantare (decantor radial) – 
filtrare (filtre rapide cu nisip cuarţos) – 
alimentare dren nou (în căminul nr. 8) 

Lucrări executate în anul curent 
- revizii tehnice şi reparaţii curente utilaje 

şi instalaţii; 
- curăţat decantor (evacuare nămol); 
- revizii RV pupitre comandă filtre; 
- completat nisip filtre; 
- golit conductă şi curăţat platformă 

uscare nămol; 
Stare fizico – funcţională – bună 
Probleme specifice 
- funcţionarea cu intermitenţă – funcţie de 

nivelul din drenul nou Timişeşti şi de 
gradul de turbiditate al râului Moldova 
datorat viiturilor; 

- funcţionarea la 60 - 65 % din capacitate 
datorită debitelor captate reduse pe râul 
Moldova;  

Evenimente 
- nefuncţionarea în anumite perioade cu 

staţia de tratare datorită viiturilor create 
de precipitaţiile din anul 2005 de pe râul 
Moldova care au produs creşterea 
turbidităţii (şi, colmatarea albiei în zona 
sorbului), modificarea albiei râului 
Moldova care a condus la efectuarea 
unor lucrări de regularizare locala in 
zona captării;; 

- nefuncţionarea cu staţia de tratare în 
zilele deosebit de friguroase când 
datorită podului de gheaţă de pe 
decantorul radial, podul raclor nu a putut 
fi folosit nefiind prevăzut cu instalaţii de 
aer comprimat pentru topirea gheţii în 
zona suporţilor sapelor racloare; 

- nefuncţionarea cu staţia de tratare în 
anumite perioade datorită nivelelor 
crescute în drenul nou Timişeşti; 

- căderi de tensiune de scurtă durată pe 
liniile de alimentare ale furnizorului; 

- formarea unui pod de gheaţă pe 
decantorul radial; 

Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost   
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- nerezolvarea neconformităţilor 

semnalate la recepţia lucrărilor; 
 

Staţia de clorinare Săbăoani 
 
Capacitate de tratare 1700 l/s 
Flux tehnologic: clorinarea se efectuează cu 

aparate de clorinare tip Regal prin 
amestec clor cu apă 

Lucrări executate în anul curent 
- reparat pompe clorinare SADU 50

   2 buc 
- înlocuit robineţi sferici 2” – clorinare

 (fir II)  2 buc 
- revizii aparate clorinare 

   
 3 buc 

- modificări staţie clorinare Săbăoani 
- reparat trafo 63KVA-20/0,4KV 
- remediat defecţiuni racord clorinare 

Săbăoani (fir III) 
- revizuit şi completat iluminat exterior 
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Starea fizico – funcţională – bună 
 
Probleme specifice  
- înfundarea aparatelor de clor; 
- defecţiuni la robineţii containerelor; 
- pierderi de clor gazos datorită 

neetanşeităţilor la îmbinări; 
Evenimente 
- defecţiuni pompe 1 şi 2 clorinare; 
- defecţiuni aparate clorinare; 
- defecţiuni la cazanul de încălzire; 
- arderea transformatorului 63 KVA-

20/0,4KV care a necesitat înlocuirea lui 
cu alt transformator pe durata executării 
reparaţiilor; 

- defecţiune racord clorinare firul III 
Situaţii speciale 
- oprirea staţiei datorită numeroaselor 

întreruperi ale alimentării cu energie 
electrică;  

Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- activare instalaţie neutralizare clor 
 
Alte puncte de corecţie a dozei de clor: 
Păcurari, Aurora şi CUG 
 
Capacităţi de tratare 
Păcurari   300 l/s 
Aurora   1200 l/s 
CUG   139 l/s 
Flux tehnologic: clorinarea se face cu aparate 

de clorinare tip Regal prin amestec clor 
cu apă 

Lucrări executate în anul curent 
- revizii aparate clorinare; 
- revizii instalaţii clorinare; 
Starea fizico – funcţională – bună 
Probleme specifice 
- înfundarea aparatelor de clor; 
- defecţiuni la robineţii tuburilor / 

containerelor; 
- pierderi de clor datorită neetanşeităţilor 

la îmbinări; 
Evenimente 
- defecţiuni conducte instalaţii clorinare; 
- înfundat aparate clorinare Aurora; 
Situaţii speciale 
- nu au fost 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- lipsa spaţiilor special amenajate pentru 

depozitarea tuburilor de clor – Păcurari; 
- lipsă groapă neutralizare tuburi clor – 

Păcurari; 
- imposibilitatea de a clorina apa 

distribuită în zona superioară în cazul 
apariţiei unei avarii pe conducta DN 600 
mm – Păcurari; 

 
Staţia de tratare Chiriţa 
 
Capacitate 1100 l/s 
Flux tehnologic: coagulare + preclorinare – 

decantare – filtrare – înmagazinare + 
dezinfecţie – pompare 

Lucrări executate în anul curent 
- spălat decantor 1 şi 2; 
- spălat rezervor 1 şi 2; 
- spălat bazin recuperare apă spălare; 
- revizii instalaţii hidraulice la un nr. de 8 

filtre; 
- reparaţii pupitre săli filtre – 8 buc.; 
- reparaţii instalaţie sulfat (conducte şi 

pompă); 
- reparaţii instalaţii clorinare (conducte, 

pompe şi aparate dozare) ; 
- executat inst. clorinare provizorie pentru 

apă tratată rezervor 1; 

Starea fizico – funcţională 
- coagulare + preclorinare – 

satisfăcătoare; 
- decantare – bună; 
- filtrare – bună; 
- înmagazinare - dezinfecţie – bună; 
- pompare – satisfăcătoare; 
Probleme specifice 
- funcţionarea cu intermitenţă în funcţie 

de cerinţele de consum ale 
beneficiarilor; 

- randamente scăzute pe treaptă de 
decantare la turbidităţi mici; 

- reacţie greoaie în cazul schimbării 
dozelor de coagulant şi clor; 

- dependenţa de două surse de alimentare 
cu apă brută (râul Prut şi lacul Chiriţa); 

- datorita începerii lucrărilor de reabilitare 
sala 2 filtre a fost dezafectata şi predata 
constructorului;  

Evenimente 
- variaţii mari ale  turbidităţii la sursă 

(Priza Prut), în cazul viiturilor cauzate 
de ploi sau de deschiderea golirilor de 
fund la barajul Stînca Costeşti; 

- modificarea periodică (primăvara şi 
toamna) a parametrilor apei din lacul 
Chiriţa datorată fenomenului de 
”înflorire” a microorganismelor;  

Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- funcţionarea defectuoasă a robineţilor 

fluture care deservesc filtrele; 
Soluţii 
- reparare sau înlocuire; 
 
Staţia de tratare Şorogari 
 
Capacitate de tratare 1200 l/s 
Flux tehnologic: preclorinare – coagulare – 

decantare – filtrare – clorinare – 
înmagazinare 

Lucrări executate în anul curent 
- spălare şi dezinfectare decantoare – 6 

buc.; 
- spălarea şi dezinfectarea rezervoarelor – 

4 buc.; 
- reparat şi completat strat nisip la un nr. 

de 4 filtre – sala 1 şi 6 filtre sala 2; 
- reparaţii instalaţii hidraulice la filtre – 

sala 1 şi sala 2; 
- executat lucrări igienico – sanitare; 
- executat instalaţie clorinare la 

rezervoarele 3 şi 4; 
- Starea fizico – funcţională – 

satisfăcătoare 
- Probleme specifice 
- funcţionarea cu intermitenţă a procesului 

de tratare; 
- eficienţă scăzută în treapta decantare în 

perioadele reci; 
- Evenimente 
- modificarea parametrilor biologici şi 

bacteriologici în perioada de înflorire; 
- Situaţii speciale 
- nu au fost 
-  
- Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- funcţionare necorespunzătoare a 

sistemului actual de acţionare al 
mecanismelor DPP al vanelor de la sălile 
de filtre; 

- funcţionarea defectuoasă a robineţilor 
fluture care deservesc filtrele; 

- Soluţii 
- înlocuirea sistemului actual (hidraulic) 

cu sistem pneumatic (compresor); 
- repararea sau înlocuirea robineţilor 

fluture; 

  
Staţii de pompare şi rezervoare  
 
Staţia de pompare râu Moldova, front captare 
puţuri Zvoroneşti; sursa Verşeni 
 
Caracterizare generală 
- Construcţie din beton armat tip Cheson; 
- aspiraţie direct din râul Moldova; 
- electropompă Siret 900: Q = 3000 mc/h, 

H = 20 mca, Un = 6 kV,  P = 250 kW; 
- electropompă Cerna 200:  Q = 400 mc/h,  

H = 20mca,  Un = 1 kV,      P = 3kW; 
- electropompe HEBE 65x4:  Q = 35mc/h,  

H = 30mca,  Un = 1 kV,   P= 7.5kW; 
- electropompe MU-K64:  Q = 35mc/h,  H 

= 55mca,  Un = 1 kV,  P =10 kW; 
- electropompe AN 65 :   Q = 35mc/h,  H 

= 30mca, Un = 1 kV,  P = 18.5 kW 
Capacitate de pompare 
- efectivă (Moldova) 360 – 500 

l/s 
- necesară (Moldova) 600 l/s 
- efectivă (Zvoroneşti) 260 l/s 
- efectivă (Verşeni) 180l/s 
- Lucrări executate în anul curent 
- revizii tehnice şi reparaţii curente 

electropompă Siret 900; 
- revizie pompă amorsare MIL 403 şi 

pompă EPEG 65-epuismente; 
- decolmatări albie râu Moldova şi sorb 

pompă Siret – 2 intervenţii; 
- demontat şi înlocuit sorb pompă Siret 

900; 
- revizii tehnice şi reparaţii curente 

electropompe puţuri Zvoroneşti, castel 
sat Timişeşti, puţuri Verşeni; 

- reparat electromotoare şi pompe Hebe – 
puţuri Zvoroneşti; 

- revizii tehnice celule 6 kV şi 20 kV – 
pompa Siret; 

- montat baterie condensatori pompă 
Siret; 

- reparat cabluri alimentare puţuri 1, 17, 
19, 20; 

- verificat instalaţii compensare factori 
putere şi măsurători prize de pămînt 
puţuri Zvoroneşti şi Verşeni; 

- revizii electropompă Cerna 200; 
- executat dig rîu Moldova; 
- înlocuit ansamblu arbore-rotor Siret 900; 
Starea fizico – funcţională – satisfăcătoare 
Probleme specifice 
- funcţionarea cu intermitenţă a staţiei de 

pompare datorită viiturilor de pe râul 
Moldova care au condus la colmatarea 
albiei şi oprirea staţiei de pompare; 

- funcţionarea cu randament şi capacitate 
de pompare redusă în special când 
nivelul râului Moldova a fost scăzut; 

Soluţii: 
- dig de dirijare submersibil; 
- captare laterală în cameră umedă cu 

grătare; 
Evenimente 
- creşterea turbidităţii pe râul Moldova la 

valori de peste 4800 grade SiO2 
nemaiputându-se pompa apă în staţia de 
tratare; 

- viituri pe râul Moldova (în deosebi în 
lunile martie şi august care au colmatat 
albia râului şi sorbul pompei; 

- întreruperi în alimentarea cu energie 
electrică de scurtă durată la staţia de 
pompe Moldova, frontul de captare 
puţuri Zvoroneşti şi Verşeni; 

- modificarea cotei talvegului râului 
Moldova (micşorare); 

- defecţiuni utilaje pompare frontul de 
captare Zvoroneşti, Verşeni şi castel 
alimentare sat Timişeşti; 
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- defecţiuni cabluri electrice 1 kV 
alimentare pompe puţuri Zvoroneşti; 

- Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- avarii de lungă durată pe liniile de 

alimentare cu energie electrică în timpul 
iernii cauzate de viscole, furtuni, 
depuneri de zăpadă sau chiciură care au 
scos din funcţiune staţia de pompare 
Moldova, front captare puţuri 
Zvoroneşti, Verşeni şi castel sat 
Timişeşti; 

- colmatarea râului Moldova, a sorbului 
de la pompă şi modificarea cursului 
râului Moldova în zona staţiei de 
pompare, nemaiputându-se funcţiona cu 
staţia de pompare; 

Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- funcţionarea cu intermitenţă a staţiei de 

pompare din cauza viiturilor de pe râul 
Moldova, a nivelelor scăzute în anumite 
perioade ale anului, zaiului, a îngheţului 
şi a turbidităţii artificiale create de 
balastierele din amonte; 

Soluţii: 
- amenajări corespunzătoare pe râul 

Moldova; 
- reabilitarea staţiei de pompare; 
 
Staţii de pompare şi rezervoare Păcurari, 
Aurora, Mijlociu şi Breazu 
 
Caracterizare generală, capacităţi, stare 
fizico – funcţională 
 
Păcurari 
 
Caracterizare generală 
- aducţiune DN 600 mm – înmagazinare 

rezervor 5000 mc – pompare pe 
conductă DN 600 mm la rezervor 1 x 
7000 mc Aurora;  

- aducţiune DN 1000 mm – înmagazinare 
rezervoare 2 x 10000 mc – pompare pe 
conductă DN 1000 mm la rezervoare 2 x 
10000 mc Aurora; 

- 2+1 electropompe 18 NDS Q = 600 l/s
  H = 70 m 

- 1+1 electropompe 12 NDS Q = 300 l/s
  H = 70 m 

- Capacitate de stocare 1 x 5000 mc, 2 x 
10000 mc 

- Capacitate de pompare 1400 l/s 
- Stare fizico – funcţională - satisfăcătoare 
 
Aurora 
 
Caracterizare generală 
- refulare DN 1000 mm Păcurari – 

înmagazinare rezervoare 2 x 10000 mc – 
distribuţie oraş pe conductă DN 1000 
mm; 

- refulare DN 800/600 mm Păcurari – 
înmagazinare rezervor 1 x 7000 mc – 
pompare 1 x 8000 mc Mijlociu şi 
distribuţie oraş (din rezervor) pe 
conductă DN 400 mm; 

- pompare din rezervoare 2 x 10000 mc cu 
pompe Criş 200 în rezervor 1 x 7000 
mc; 

- 1 electropompă 12 NDS 
 Q = 360 l/s 
 H = 44 m 

- 1 electropompă Cerna 200 Q = 150 l/s
  H = 26 m 

- 1 electropompă 12 NDS 
 Q = 200 l/s 
 H = 28 m 

- 2 electropompe Criş 200 
 Q = 80 l/s 
 H = 28 m 

- Capacitate de stocare 1 x 7000 mc, 2 x 
10000 

- Capacitate de pompare 560 l/s 
- Stare fizico – funcţională – 

satisfăcătoare 
 
Mijlociu şi rezervor Breazu 
 
Caracterizare generală 
- refulare DN 400/600 mm Aurora – 

înmagazinare rezervor 1 x 8000 mc – 
pompare DN 400 mm în rezervoare 2 x 
2000 mc Breazu şi distribuţie oraş (din 
rezervor) pe conducte DN 325 mm; 

- 1 electropompă 8 NDS Q = 140 l/s
  H = 70 m 

- 1 electropompă 12 NDS Q = 200 l/s
  H = 70 m 

- 1 electropompă Criş 125 Q = 55 l/s
   H = 65 m 

Capacitate de stocare 
- rezervor Mijlociu 1 x 8000 mc; 
- rezervoare Breazu 2 x 2000 mc; 
 
Capacitate de pompare 200 l/s 
Stare fizico – funcţională – satisfăcătoare 
- Lucrări executate în anul curent la 

obiectivele de mai sus 
- revizii tehnice şi reparaţii curente utilaje 

şi instalaţii; 
- înlocuit electromotor 200 kW – pompa 1 

Aurora; 
- reparat electromotor 200 kW - rezervă 

pompa 1 Aurora; 
- înlocuit electromotor 160 kW – pompa 1 

Mijlociu; 
- reparat electromotor 160 kW rezervă 

pompă 1 Mijlociu; 
- rebobinat motor pompa 5 Aurora; 
- revizii robineţi vană conductă DN 800 

mm distribuţie rezervor 3 de 10000 m3 
Aurora şi înlocuit şpinglu şi piuliţă RV 
DN 300 mm refulare pompa 3 Aurora; 

- schimbat mecanism acţionare refulare 
pompă 1 Păcurari şi reparat servovană 
refulare pompa 3 Păcurari; 

- remediat avarii conductă refulare DN 
400 mm Aurora şi DN 1000 mm refulare 
Păcurari – strada Toma Cozma; 

- schimbat baterie condensatori  - 
Mijlociu; 

- reparat clapet reţinere pompa 1 Mijlociu; 
- verificat măsurători priză de pămînt 

Păcurari, Aurora, Mijlociu; 
- reparat cântare Aurora şi Păcurari; 
- curăţat, spălat, dezinfectat rezervoare 

5000 m3, 2x10000 m3 Păcurari, 1x7000 
m3, 2x10000 m3 Aurora, 1x8000 m3 
Mijlociu; 

Probleme specifice 
- presiuni mari pe refulări – Păcurari, 

Mijlociu; 
- fiabilitate redusă a agregatelor de 

pompare – Păcurari, Aurora, Mijlociu; 
- amorsarea pompelor la staţiile de 

pompare Aurora şi Mijlociu s-a făcut cu 
mare dificultate la executarea unor 
lucrări care au necesitat oprirea acestora 
datorită modului de amplasare a 
pompelor faţă de cota maximă a apei în 
rezervoarele de aspiraţie; 

- imposibilitatea asigurării rezervabilităţii 
alimentării cu energie electrică – Aurora, 
Mijlociu din cauza existenţe unei singure 
alimentări; 

Soluţie 
- proiecte de reabilitare 
Evenimente 
- avarie conductă DN 1000 mm refulare 

Păcurari – Aurora strada Toma Cozma; 

- avarie refulare DN 600mm Aurora-
Mijlociu; 

Situaţii speciale 
- nu au fost 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- nefuncţionarea debitmetrului DN 600 

mm refulare Păcurari  
- randamente scăzute la staţiile Aurora, 

Mijlociu şi Păcurari  
- nepunerea în funcţiune aparat 

VEGASON rezervoare 2x10000 
Păcurari 

 
Staţia de pompare Priza Prut 
 
Caracterizare generală 
Cheson I 
- captare de mal din râul Prut – decantare 

şi deznisipare – cameră de aspiraţie 
comună circulară; 

- 3 refulări DN 600 mm – distribuitor DN 
1000 mm; 

- 2+1 electropompe MV 603S Q = 1000 
l/s  H = 55 m 

Cheson II 
- captare de mal din râul Prut – decantare, 

deznisipare şi cameră de aspiraţie pentru 
fiecare pompă; 

- 4 conducte de refulare DN 800 mm – 
distribuitor DN 1000 mm; 

- 3+1 electropompe MVU 603S
  Q = 1000 l/s
  H = 55 m 

Capacitate de pompare 
- Cheson I -  2000 l/s 
- Cheson II – 3000 l/s 
Lucrări executate în anul curent 
- executat instalaţie de deznisipat pompa 5 

şi 6 cu electropompă submersibilă Flygt; 
- evacuat nisip din camera de deznisipare 

aferentă pompei 6; 
- reparaţii traductoare de presiune 

diferenţială (debitmetre); 
- reparaţii electromecanice MRI celule 6 

kV / 630 A la electropompele  4, 5; 
- montat turbidimetru şi termoizolat 

conductele aferente; 
Starea fizico – funcţională – bună 
Probleme specifice 
- nu au fost 
Evenimente 
- infiltraţii în cazul apelor mari la 

chesonul 2; 
- viiturile şi descărcările la barajul Stânca 

Costeşti; 
- prezenţa coloniilor de scoici; 
Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- formă necorespunzătoare a camerei de 

aspiraţie – Cheson I – favorizează 
apariţia fenomenului de cavitaţie – se 
propune compartimentarea camerei de 
aspiraţie cu diafragme, pentru crearea de 
camere individuale de aspiraţie pentru 
fiecare pompă; 

- funcţionarea fără grătare a prizelor de 
apă în perioada de iarnă datorită blocării 
acestora cu zai – se propune realizarea 
unei instalaţii de pulverizare a apei în 
zona grătarelor pentru a împiedica 
depunerea zaiului - parţial; 

- hidroelevatoarele de la chesonul II nu 
sunt funcţionale datorită unor erori de 
proiectare şi execuţie – se propune 
înlocuirea funcţiei acestora cu utilizarea 
unei electropompe submersibilă mobilă; 

 
Staţia de pompare şi înmagazinare apă 
potabilă Chiriţa 
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Caracterizare generală 
- aspiraţie din rezervoare 2 x 3000 mc – 

pompare în 4 conducte de refulare (2 x 
600 mm şi 2 x 800 mm) – distribuitor 
DN 1000 mm; 

- 1 electropompă NDS 350 Q = 330 l/s
  H = 40 m 

- 2+1 electropompe NDS 400 Q = 550 l/s
  H = 55 m 

- Capacitate de stocare 2 x 3000 mc 
- Capacitate de pompare 2000 l/s 
Lucrări executate în anul curent 
- reparaţii şi revizii electropompe 3, 4, 5 şi 

6; 
- reparaţii RV DN 400 mm – aspiraţie P4 

şi P5; 
Stare fizico – funcţională 
- rezervoare – bună; 
- staţie pompare – satisfăcătoare; 
Probleme specifice 
- fiabilitate redusă agregate de pompare; 
- funcţionarea agregatelor de pompare la 

alţi parametri (presiune) decât cei avuţi 
în vedere la punerea în funcţiune; 

Soluţie 
- aceste probleme se vor rezolva prin 

lucrările de retehnologizare şi reabilitare; 
Evenimente 
- nu au fost 
Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- monitorizarea defectuoasă a presiunilor 

(diferenţe între valorile semnalate în 
staţie şi cele semnalate la dispeceratul 
central) – montarea de traductoare şi 
afişoare digitale în puncte caracteristice; 

 
Staţia de pompare apă industrială şi apă 
tratată Chiriţa 
 
Caracterizare generală 
apă industrială 

- 2 conducte de aspiraţie DN 800 mm din 
lac Chiriţa – pompare în distribuitor DN 
1000 mm din care pleacă 2 conducte: 
DN 1000 mm – zona industrială şi 
respectiv DN 1000 mm – FAI; 

- 1 electropompă NDS 500 (P3) Q = 690 
l/s  H = 55 m 

- 1 electropompă NDS 400 (P4) Q = 550 
l/s  H = 45 m 

- 1 electropompă NDS 350 (P5)
 Q = 330 l/s 
 H = 35 m 

- 1 electropompă Criş 200 (P1)
 Q = 140 l/s 
 H = 18 m 

apă brută 
- conductă de aspiraţie DN 800 mm din 

cond. DN 900mm fir II – pompare pe 
conductă DN 800 mm la staţia de tratare 
Şorogari; 

- 1+1 electropompe NDS 500 (P6+P7)
 Q = 600 l/s 
 H = 82 m 

- aspiraţie prin conductă DN 1000 mm din 
lac Chiriţa – pompare pe conductă DN 
900 mm la staţia Ion Creangă; 

- 1 electropompă Siret 900 (P2) Q = 690 
l/s  H = 25 m 

Capacitate de pompare 
- apă industrială – 1700 l/s; 
- apă brută – 1900 l/s; 
Lucrări executate în anul curent 
- reparaţii mecanice pompa  6 şi 7 

(înlocuit ansamblu rotoric); 
- reparaţii şi reglaje instalaţie automată de 

reglare a presiunii – vana 87;  
- înlocuit aspiraţie şi refulare P7 ; 
- reparaţii mecanice electromotor 630 kV 

pompa 6; 
Starea fizico – funcţională 
- P1,  P5, P6 – satisfăcătoare; 
- P2, P7 – satisfăcătoare; 
- P3, P4 – scoasă din exploatare; 
Probleme specifice 
- nu au fost; 

Evenimente 
- avarii la pompele 6 şi 7 (uzură 

accentuată la rotori); 
Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost; 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- nu au fost; 
 
Staţia de pompare Ion Creangă 
 
Caracteristici generale 
- Intrare rezervoare 2x300 mc – aspiraţie 

electropompe – refulare 3 conducte: DN 
600mm, DN 800 mm, DN 900 mm; 

- 1+2 electropompe 18 NDS Q = 600 l/s
  H =70 m; 

Capacitate de pompare 1740 l/s 
Lucrări executate în anul curent 
- spălat şi dezinfectat rezervoare; 
- reparaţii RV DN 600 mm – intrări 

rezervoare – 4 buc; 
- realizarea sistemului de monitorizare a 

nivelului din rezervoare; 
Starea fizico – funcţională – satisfăcătoare 
 
- Probleme specifice 
- treaptă suplimentară de pompare; 
- Soluţii 
- posibilitatea by-pass-ării staţiei Ion 

Creangă prin pompare directă din Chiriţa 
spre Şorogari; 

- realizarea în locul staţiei existente a unei 
staţii de înaltă presiune zonală – Tătăraşi 
Sud; 

- Evenimente 
- nu au fost 
Situaţii speciale (cazuri de forţă majoră) 
- nu au fost 
 
Probleme nerezolvate (disfuncţii) 
- randamente scăzute datorită uzurii 

agregatelor de pompare; 



 

 

EXPLOATARE CANAL 

Durata de remediere a avariilor în sistemul de canalizare 
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100%

Avarii rezolvate în 48 ore 20% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Avarii rezolvate în 24 ore 80% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Durata de rezolvare a sesizărilor în sistemul de canalizare 

0%
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40%
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90%

100%

Sesizări rezolvate în 48 ore 16,48 2,98 0,68 1,71 2,23 0,65 0,36 1,99 1,13 1,12 0,97 1,49 1,17

Sesizări rezolvate în 24 ore 1.183,52 97,02 99,32 98,29 97,77 99,35 99,64 98,01 98,87 98,88 99,03 98,51 98,83

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
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GRADUL DE REZOLVARE A SESIZARILOR 

ianuarie - decembrie 2005

99%

1%

Sesizări rezolvate în 24 ore Sesizări rezolvate în 48 ore
 

Durata de rezolvare a problemelor de blocare canale pe 2005: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total canale desfundate în 48 ore 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Total canale desf.în 24 ore 137 411 513 502 524 453 505 490 494 473 461 457

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

 
 
Ponderea lucrărilor de curăţire guri scurgere şi cămine vizitare realizate în anul 2005: 

Retea de canalizare 
decolmatata

1%

Camin vizitare curatate
60%

Guri de scurgere curatate
39%
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Ponderea categoriilor de clienţi în lucrările de canalizare (producţie fizică): 

Asociatii locatari
7%

Agenti economici
80%

Clienti particulari
13%

 
ACTIVITATEA DE EPURARE 

Evoluţia parametrilor de calitate ai apei uzate în staţia de epurare Iaşi în anul 2005, în raport 
cu NTPA 001/2004 (exprimare procentuală) 
 
Perioada: ianuarie – decembrie 2005 
 

1. Materii totale în suspensie (I=influent; TM=Treapta mecanică; TB=Treapta 
biologică) 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

MTS I MTS TM MTS TB

MTS I 126,00 182 139 144 205 153 151 165 119 128 133 138

MTS TM 98 132 112 101 129 97 102 114 77 88 86 89

MTS TB 22 20 18 18 22 14 15,4 19 17 18 19 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2. Consum biochimic de oxigen 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

CBO5 I CBO5 TM CBO5 TB

CBO5 I 177,00 205 183 228 188 213 190 167 157 180 174 184

CBO5 TM 166 176 163 190 142 183 143 136 133 142 134 136

CBO5 TB 25 26 24 25 24 22 24 28 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
3. Consum chimic de oxigen 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

CCOCr I CCOCr TM CCOCr TB

CCOCr I 377,00 449 363 411 382 412 341 315 284 348 325 344

CCOCr TM 319 347 312 343 283 327 265 261 247 271 264 253

CCOCr TB 69 72 72 75 70 69 70 76 69 69 72 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 



 

 
Evoluţia debitelor de apa uzata intrate şi evacuate şi a nămolurilor evacuate, în anul 2005 
 

Lu- Ieşire TM Ieşire TB Nămol Intrare Staţie Număr  

na Qmax Qmed Qzi Qtot Qmax Qmed Qzi Qtot Qzi Qtot Qmax Qmed Qzi Qtot de zile pt. 

  l/s l/s mc/zi mc l/s l/s mc/zi mc mc/zi mc l/s l/s mc/zi mc decontare 

1 743 195,24 16869      522.933  2783 1784 154096        4.776.978  438      13.565  3526 1984 171402     5.313.476  31 

2 1390 444,43 38399   1.075.163  2695 1835 158532        4.438.884  445      12.473  4085 2284 197376     5.526.520  28 

3 1310 297,88 25737      797.850  2947 1786 154320        4.783.924  460      14.265  4257 2089 180517     5.596.039  31 

4 1616 356,16 30772      923.174  2687 1857 160451        4.813.532  440      13.208  4303 2218 191664     5.749.914  30 

5 1853 387,07 33443   1.036.727  3024 1877 162150        5.026.640  667      20.664  4877 2272 196259     6.084.031  31 

6 1719 253,12 21869      656.084  3024 1893 163519        4.905.570  622      18.655  4743 2153 186010     5.580.309  30 

7 1493 271,65 23471      727.594  2673 1995 172360        5.343.147  474      14.683  4166 2272 196304     6.085.424  31 

8 1558 352,90 30491      945.207  3024 2001 172906        5.360.091  467      14.480  4582 2360 203864     6.319.778  31 

9 997 186,58 16120      483.604  2950 1982 171285        5.138.562  514      15.425  3947 2175 187920     5.637.591  30 

10 1479 242,73 20972      650.140  2748 1979 170979        5.300.347  543      16.841  4227 2228 192494     5.967.328  31 

11 1663 277,18 23949      718.459  2738 1969 170135        5.104.051  574      17.230  4401 2253 194658     5.839.740  30 

12 1168 390,37 33728   1.045.559  2673 1920 165928        5.143.777  551      17.066  3841 2317 200207     6.206.402  31 

Tot   303,86 26253   9.582.494    1907 164755       60.135.503  517    188.555    2217 191525    69.906.552  365 

 



22/56 

Evidenţa plăţilor către A.N. "Apele Române" DAP Iaşi în anul 2005 
 

Luna TM TB TOTAL Total Planificat  Diferenţe +/- Rest  

        cumulat cumulat   de plata 

Ianuarie                11.397,70                    67.329,00                     78.726,71                         78.726,71                        82.338,91                        (3.612,20)                       909.340,20  

Februarie                24.009,35                    59.447,79                     83.457,15                       162.183,86                      164.677,82                        (2.493,96)                       825.883,05  

Martie                17.502,03                    66.532,38                     84.034,41                       246.218,27                      247.016,73                           (798,46)                       741.848,63  

Aprilie                17.138,09                    65.761,75                     82.899,84                       329.118,11                      329.355,63                           (237,53)                       658.948,80  

Mai                20.293,74                    68.287,55                     88.581,29                       417.699,40                      411.694,54                         6.004,85                        570.367,50  

Iunie                14.888,38                    64.414,35                     79.302,73                       497.002,13                      494.033,45                         2.968,68                        491.064,78  

Iulie                13.654,30                    70.243,42                     83.897,72                       580.899,85                      576.372,36                         4.527,49                        407.167,06  

August                16.627,95                    65.726,52                     82.354,47                       663.254,32                      658.711,27                         4.543,05                        324.812,59  

Septembrie                  9.423,15                    70.781,99                     80.205,14                       743.459,46                      741.050,18                         2.409,28                        244.607,45  

Octombrie                12.288,33                    70.629,45                     82.917,78                       826.377,24                      823.389,08                         2.988,15                        161.689,67  

Noiembrie                13.990,40                    65.857,25                     79.847,65                       906.224,89                      905.727,99                            496,89                          81.842,02  

Decembrie                                    -                         906.224,89                      988.066,90                      (81.842,02)                         81.842,02  

Total an                           988.066,90      

 



 

 

PROIECTE ŞI AVIZE 

 PROIECTE 

Proiect montare apometru .................................................................................... 44 bc. 
Proiect branşament apă sau racord canalizare .................................................... 849 bc. 
Proiect branşament apă şi racord canalizare....................................................... 144 bc. 
TOTAL PROIECTE ...................................................................................... 1037 bc  

-  AVIZE 

Avize apă-canal pentru aut. constr. în zone fără reţele....................................... 436 bc. 
Avize apă-canal pentru aut. constr. în zone cu reţele ......................................... 642 bc. 
Avize apă-canal pentru  utilităţi publice............................................................. 327 bc. 
Aviz apă-canal racord populaţie...................................................................... 1.933 bc. 
Aviz principiu apă-canal racord ag. economici D<50 mm................................... 89 bc. 
Aviz definitiv apă-canal racord ag. economici D<50 mm ................................... 41 bc. 
Aviz principiu apă-canal racord ag. economici D>50 mm................................... 10 bc. 
Aviz definitiv apă-canal racord ag. economici D>50 mm ................................... 10 bc. 
Aviz tehnic înfiinţări asociaţii proprietari ..........................................................  92 bc. 
Redimensionări apometre................................................................................... 104 bc.  
TOTAL........................................................................................................... 3.684 bc  



 

ASPECTE TEHNICE 

INDICATOR Lunar Cumulat Observaţii 
CONSUMURI RESURSE 

1. energie electrica (MWh) 3.065 36.785 estimat 
2. energie termica (Gcal) 85 1.019 estimat 
3. clor (kg) 4.076 48.912 estimat 
4. sulfat de aluminiu (kg) 16.334 196.004 estimat 

gaz metan (mc) 18.186 218.230 estimat 
motorina (litri) 36.644 439.730 estimat 
benzina ( litri) 9.446 113.356 estimat 

4.Combustibili 

propan (mc) 1 13 estimat 
de motor ( litri) 359 4.304 estimat 
de transmisie ( litri) 71 847 estimat 5. Uleiuri 
hidraulic ( litri) 206 2.475 estimat 

km efectivi 221.363 2.656.352 estimat 
km echivalenţi 225.308 2.703.701 estimat 

A 

6. Utilizare auto-utilaje 
ore funcţionare 2.090 25.075 estimat 

B VERIFICĂRI NORME DE CONSUM, DEVIZE ŞI FISE TEHNOLOGICE NOI (buc) 90 1.083   
C INDICE UTILIZARE A FONDULUI DE TIMP UTILAJE DIN STAŢII % 30% 29%   

VALOARE PRODUCŢIE RECEPŢIONATĂ EXECUTATE CU PERSONALUL REGIEI 
1. revizii şi reparaţii instalaţii tehnologice ( lei ) 162.259 1.947.111   
2. revizii şi reparaţii auto-utilaje ( lei ) 55.705 668.456   

D 

3. prelucrări mecanice şi confecţii metalice ( lei ) 25.368 304.415   
VALOARE PRODUCŢIE RECEPŢIONATĂ EXECUTATE CU TERŢI 

1. revizii şi reparaţii scule şi instalaţii tehnologice ( lei ) 1.687 103.032   
2. revizii şi reparaţii auto-utilaje ( lei ) 1.534 18.406   
3. revizii şi reparaţii AMC (lei ) 499 5.987   
4. revizii şi reparaţii instalaţii de ridicat (lei) 658 7.891   
5. revizii şi reparaţii instalaţii sub presiune         6.780   

E 

6. revizii şi reparaţii centrale termice 700 9.054   
F  VALOARE UTILAJE ACHIZIŢIONATE ( lei) 11.152 2.802.559   
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ASPECTE COMERCIALE 

PRODUCŢIE ŞI FACTURARE 

 
 
PRODUCŢIA FIZICĂ ŞI VALORICĂ DE APĂ 
 
Cantitatea de apă facturată 2003-2005 

An Total producţie fizică 
facturată  (m3) 

Diminuare cantitativă anuală 
a producţiei (m3) 

Diminuare procentuală anuală 
(%) – an precedent 

2003 29.444.838 -602.151 -2.0%
2004 29.210.593 -234.245 -0,8%
2005 28.152.284 -1.058.308 -3,6%
 
Ponderea surselor de prelevare a apei: de suprafaţă şi subterane 

surse subterane
44%

surse de suprafaţă
56%

 
 
 
 

 cantitatea de apă facturată – după tipuri de consumatori: 

 către agenţii economici (16.489.081 m3) ........................................... 56,5% 
 către populaţie (12.699.624 m3).....................................................     43.5% 

 
 Cantitatea de apă facturată pe localităţi: 

Verseni
0%

Hîrlău
1%

Vlădeni
0%

Belceşti
0%

Tibăneşti
0%

Răducăneni
0%

Pd. Iloaie
1% Tg. Frumos

2%

Iaşi
96%
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Producţia valorica pe tipuri de clienţi 

Agenţi ec.
60%

Asociaţii locatari
35%

Clienţi particulari
5%

 
Evoluţia producţiei fizice la apa prelevată din surse este ilustrată conform diagramei de mai jos: 

Evolutia productiei fizice pentru apa prelevata
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 Apreciem că pentru perioada următoare, evoluţia producţiei fizice nu va înregistra abateri 
majore faţă de anul 2005. 
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EVOLUTIA FACTURILOR IESITE DIN TERMENUL DE SCADENTA IANUARIE-
NOIEMBRIE 2005
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evoluţie număr clienţi 16601 16692 16745 18666 18733 18863 18926 19153 19352 19735 20002

clienţi cu facturi ieşite din termenul
de scadenţă
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Consideraţii juridice 

La sfârşitul anului 2005, regia era implicată în 486 litigii, dosare pe rol în diferite faze de 

soluţionare, având calitatea de reclamant sau pârât, cu o valoare de 2.128.910,73 lei RON. 

Din cele 486  litigii, un număr de 453 privesc recuperarea debitelor şi majorărilor de întîrziere, după 

cum urmează: 

 

 
Număr Debit Penalităţi 

Total de 
recuperat 

Asociaţii 
proprietari/locatari 

367 145808,44 53,22 146228,66 

societăţi 
comerciale 

39 895274,41 386691,77 1282005,18 

abonaţi casnici 27 8922,58 4668,86 13618,44 
unităţi publice 
(spitale, şcoli, 
grădiniţe, 
cămine) 

20 451397,06 236094,39 687511,45 
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Ponderea valorii totale a debitelor datorate după tipul de clienţi: 

7%

60%
1%

32%

Asociaţii proprietari/locatari societăţi comerciale
abonaţi casnici unităţi publice (spitale, şcoli, grădiniţe, cămine)

 
Ponderea numerică tipurilor de clienţi cu debite datorate către RAJAC: 

 

81%

9%
6% 4%

Asociaţii proprietari/locatari societăţi comerciale
abonaţi casnici unităţi publice (spitale, şcoli, grădiniţe, cămine)

 
 

 367 Asociaţii proprietari/locatari pentru obligarea la plata a sumei de 145808,44 lei 

RON reprezentând preţ şi 53,22 lei RON reprezentînd majorări de întîrziere.     

 39 societăţi comerciale pentru obligarea la plata sumei de 895274,41 lei RON 

reprezentând preţ plus 386691,77 lei RON reprezentând penalităţi. 

 27 abonaţi casnici pentru obligarea la plata sumei de 8922,58 lei RON reprezentând preţ 

plus 4668,86 lei RON reprezentând penalităţi. 
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 20 unităţi publice (spitale, şcoli, grădiniţe, cămine) pentru recuperarea sumei de 

451397,06 lei RON reprezentând preţ plus 236094,39 lei RON reprezentând penalităţi. 

 

Situaţia pe anul 2005 

 Numărul litigiilor soluţionate la nivel de hotărâre judecătorească a fost în 2005 de 

367 . Diferenţa de 119 litigii sunt în curs de soluţionare. 

Din cele 367 dosare soluţionate, într-un număr de 2 de cauze, instanţele de judecată au 
pronunţat soluţii de respingere a cererilor noastre.. 

 În urma executărilor efectuate s-a recuperat suma de 1.013.670 lei RON. 

 

Probleme apărute în anul 2005 în cadrul activităţii biroului juridic contracte 

 La asociaţiile de proprietari/locatari nu se poate face executare mobiliară, imobiliară sau 

poprire, singura modalitate de recuperare a debitelor este sistarea furnizării apei. La unii 

agenţi economici debitele nu mai pot fi recuperate deoarece au fost dizolvaţi, lichidaţi 

sau au dispărut din spatiile unde îşi desfăşurau activitatea. 

 

Soluţii propuse:  

 Debranşarea de la reţeaua publică a acelor utilizatori care nu şi-au achitat contravaloarea 

serviciilor furnizate, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 zile calendaristice 

de la expirarea termenului de plată a facturilor. 

 Executarea silita prin intermediul executorului judecătoresc a societăţilor comerciale 

,persoanelor fizice ,spitale, grădiniţe, scoli şi alte instituţii publice. 

 Încheierea, pe lângă contractul de furnizare, a unui contract de garanţie care să vizeze 

soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la 

termen deschise la instituţii bancare sau financiare. 

 Scurtarea perioadelor de soluţionare a litigiilor. 

 Recuperarea debitelor de la S.C.Fortus S.A.,S.C.Nicolina S .A. şi alţi clienţi care au 

datorii mari. 
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PROBLEME FINANCIARE 

SPECIFICAŢIE  
Ianuarie - noiembrie 

2005  
VENITURI TOTALE, din care: 62.145.893,74 
Venituri din exploatare 59.397.748,39 
Venituri financiare 2.748.145,35 
Venituri extraordinare 0,00 

 

STRUCTURA VENITURILOR LA 30.11.2005

Venituri din 
exploatare

95.58%

Venituri 
extraordinare

0.00%

Venituri 
financiare

4.42%

 

SPECIFICAŢIE  
Ianuarie - noiembrie 

2005  
CHELTUIELI TOTALE, din care: 51.781.575,67 
Cheltuieli din exploatare 49.791.117,75 
Cheltuieli financiare 1.945.943,20 
Cheltuieli extraordinare 44.514,72 

 

STRUCTURA CHELTUIELILOR LA 30.11.2005

Cheltuieli 
financiare

3.76%
Cheltuieli 

extraordinare
0.09%

Cheltuieli din 
exploatare

96.16%
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Cheltuieli din exploatare, din care: 49.791.117,75 
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile 6.836.610,33 
Alte cheltuieli materiale 1.589.774,40 
Alte cheltuieli din afara (energie, apa) 11.171.988,21 
Cheltuieli privind mărfurile 52.276,07 
Cheltuieli cu salariile 15.219.651,63 
Cheltuieli cu protecţia sociala 6.442.470,52 
Cheltuieli privind prestaţiile externe 4.520.755,02 
Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 669.319,07 
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii, active cedate 30.780,14 
Alte cheltuieli privind amortizările şi provizioanele 3.257.492,36 
 
 
  

 
 
 
 

Structura cheltuielilor de exploatare pe elemente de cheltuieli la 30.11.2005

Cheltuieli cu protectia sociala
12,94%

Cheltuieli privind prestatiile 
externe
9,08%

Cheltuieli cu salariile
30,57%

Cheltuieli privind marfurile
0,10%

Alte cheltuieli din afara 
(energie, apa)

22,44%

Alte cheltuieli materiale
3,19%

Cheltuieli cu materiile prime si 
materialele consumabile

13,73%

Alte cheltuieli privind 
amortizarile si provizioanele

6,54%

Cheltuieli cu despagubiri, 
donatii, active cedate

0,06%

Cheltuieli cu impozite, taxe si 
varsaminte asimilate

1,34%

 
 
 
 
 

SPECIFICAŢIE  Ianuarie - noiembrie 2005  
VENITURI TOTALE 62.145.893,74 
CHELTUIELI TOTALE 51.781.575,67 
PROFIT BRUT 10.364.318,07 
IMPOZIT PE PROFIT 1.529.751,90 
PROFIT NET 8.834.566,17 
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VENITURI
TOTALE

CHELTUIELI
TOTALE

PROFIT BRUT IMPOZIT PE
PROFIT

PROFIT NET

S1

62.145.893,74 51.781.575,67

10.364.318,07
1.529.751,90

8.834.566,17

Situatia principalilor indicatori financiari la 30.11.2005

 
SURSE INVESTIŢII MRD   PRELIMINAT la 31 dec 2005 (RON) 

 
C.J. 6.281.130
R.A.J.A.C. 9.272.680
TOTAL 15.553.810

C.J.
43%R.A.J.A.C.

57%

 
PLATI MRD PRELIMINAT la 31 dec 2005 (RON) 

 
Serviciul datoriei externe 3.012.544,74
Cheltuieli de capital  15.553.810,00
TOTAL 18.566.354,74

 

Serviciul 
datoriei 
externe

17%
Cheltuieli de 

capital 
83%
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INVESTIŢII 

 

INVESTIŢII INTERNE 

Având în vedere strategia  RAJAC Iaşi, a prevăzut în  Programul de dezvoltare  pentru anul 2005 un 
volum important de lucrări la obiectivele cu finanţare din surse proprii  cu  respectarea graficelor de 
realizări ale lucrărilor de investiţii şi şi-a propus următoarele obiective :  

- Dotarea cu echipamente, utilaje, aparatură de laborator, aparatură de măsură, 
mijloace de transport etc. care să permită creşterea calităţii şi operativităţii în 
activitatea de exploatare   

- Susţinerea investiţiilor de capital necesare menţinerii serviciilor la un anumit nivel 
de calitate 

- Efectuarea documentaţiilor, studiilor, dotărilor necesare continuităţii serviciului 
public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare 

- Continuarea contorizării apei reci la nivel de scări de bloc 
- Monitorizarea presiunii în reţeaua de distribuţie pentru identificarea fluctuaţiilor de   

presiune 
- Instalarea echipamentelor de monitorizare, în scopul unei mai bune administrări a 

reţelei de distribuţie    
 
Strategia regiei acordă importantă deosebită acestui domeniu, datorită imperativului de asigurare a 
condiţiilor corespunzătoare pentru serviciile de alimentare  cu apă, canalizare şi epurare puse la 
dispoziţia consumatorilor din judeţul Iaşi.  

Programul de investiţii pentru anul 2005 prevedea realizarea unui volum de lucrări în valoare 
de 31.753.096,1 RON (exclusiv TVA), acesta fiind realizat până la 31.12.2005 în proporţie de 
45,41 % adică 14.418.699,0 RON.  

Fondurile de investiţii alocate din surse proprii ale regiei, au fost folosite la finanţarea lucrărilor în 
continuare, a lucrărilor noi, plăţi proiecte, utilaje independente, dotări (conform ANEXA 1) 
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ANEXA 1 
 
 
 
 
 

Program Investiţii 2005 
şi realizări preliminate la 31 decembrie 2005 

Nr. PROGRAM din care: Realizări Realizări   
crt. 2005 fără TVA 31.12.2005. 31.12.2005. % 
  cu TVA   cu TVA fără TVA   
  

Denumirea obiectivului  

          
0 1 2 3 4 5 6 
  TOTAL GENERAL 37.671.109,4 31.753.096,1 17.695.723,9 14.418.699,0 45,41%
  din care:          
A Lucrări în continuare 12.957.608,4 10.888.746,6 8.960.698,50 7.571.868,00 69,54%
B Lucrări noi 17.910.001,0 15.050.421,0 4.588.892,80 3.880.922,60 25,79%

C 
Alte cheltuieli de investiţii   din 
care: 6.803.500,0 5.813.928,5 4.146.132,55 2.965.908,43 51,01%

1 Plaţi proiecte ani viitori  200.000,0 168.067,2 44.423,93 39.989,87 23,79%
2 Cheltuieli neeligibile ISPA 450.000,0 420.008,3 742.864,34 103.360,34 24,61%

3 Utilaje indep. , dotări din care: 5.963.500,0 5.066.189,1 3.358.844,3 2.822.558,2 55,71%
a Proiectare şi achiziţii software din 

care 
343.500,0 343.500,0 23.800,0 20.000,0 

5,82%
1 Proiectare şi achiziţie software, 

implementare şi instruire pentru 
dezvoltarea bazelor de date şi 
aplicaţiilor de management şi relaţiilor 
cu clienţii  

191.630,3 191.630,3 0,00 0,00 

0,00%
2 Proiectare software pentru generare 

topologie şi simularea reţelelor de apă 
şi canalizare prin dezvoltarea aplicaţiei 
NetSET 

151.869,7 151.869,7 23.800,00 20.000,00 13,17%

b Implementare consult. AQ CQ ş.a.  120.000,0 100.840,3 0,00 0,00 0,00%
c Utilaje independente 5.500.000,0 4.621.848,7 3.335.044,28 2.802.558,22 60,64%
4 Cumpărări terenuri 190.000,0 159.663,9 0,00 0,00 0,00%
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LUCRĂRI PUSE ÎN FUNCŢIUNE 
 
 
Valoarea fondurilor fixe puse în funcţiune până la 31 decembrie 2005 este de  18.795.709 RON, din 
care: 
 lucrări de investiţii                      15.993.150,78 RON 

 utilaje independente şi dotări       2.802.558,22 RON 

 
Dintre lucrările finanţate din surse proprii au fost puse în funcţiune: 

 

 6.671,8 ml înlocuiri şi modernizări  conducte uzate de apă potabilă; 

 1.845 ml reţele noi de apă potabilă în municipiul Iaşi  

 3.290 ml reţele canalizare în municipiul Iaşi  

    515 ml înlocuiri canale colectoare (Păcurari) 

 Consolidare, modernizare, reparaţii capitale şi extindere sediu RAJAC Iaşi 

 Laborator de calitate mediu apă potabilă la complex apă Şorogari inclusiv dotare cu aparatură de 

laborator, Iaşi 

 Amenajare hală de spălare auto Baza de producţie RAJAC Iaşi 

 Împrejmuire Bază de aprovizionare RAJAC Iaşi 

 Ş.a. conform anexei nr.1 

Totodată s-au preluat în anul 2005, spre administrare de la Primăria municipiului Iaşi,  2.361 ml 

reţele canalizare, în valoare totală de 1.545.346,27 RON.   

Prezentăm în continuare stadiile fizice a lucrărilor de investiţii prevăzute în programul pe 
2005, şi care se continuă şi în anul 2006,  la cele  mai semnificative obiective de investiţii : 

 Alimentare cu apă comuna Bîrnova, judeţul Iaşi  o capacitate de 5,9 km aducţiune şi 

refulare, 12,7 km. reţele distribuţie atât în comună cât şi în satele componente, 700 mc 

rezervoare apă (4 buc.)  În anul  2005 s-au executat până la 31 decembrie, lucrări în valoare de 

1.574.397,46 RON, investiţia fiind realizată în proporţie de 70%. 

 Reţea canalizare cartier Manta Roşie, Iaşi, cu capacitatea 1.583 ml colector canalizare, 1.438 

ml dren şi 170 ml rigolă . Din valoarea totală contractată de 830.362.3 RON   s-au executat 

lucrări în valoare de 524.149,31,18 RON. Lucrarea este realizată în proporţie de 65%.  

 Modernizare reţea distribuţie şi contorizare la nivel de scară blocuri cartier Dancu, Iaşi, 

cu capacitatea 3.684ml reţele apă PE HD 80/160÷63 mm inclusiv refacere  branşamente. Din 
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valoarea totală de 1.270.524 RON s-a realizat un volum de lucrări în valoare de 194.919,78 

RON. Lucrarea este realizată în proporţie de 20 %.  

 Consolidare, modernizare pavilion exploatare Staţia de epurare Iaşi, inclusiv amenajare şi 

dotare laborator calitate mediu ape uzate Iaşi. Partea de construcţii a obiectivului  este 

realizat în proporţie de 70 %, urmând ca după finalizarea lucrărilor să se organizeze licitaţie, 

pentru dotarea laboratorului cu aparatură şi mobilier  

 Continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Consolidare, modernizare, reparaţii  

capitale stadionul Emil Alexandrescu  Iaşi” 

Pentru anul 2005 am avut prevăzută în programul de investiţii aprobat o sumă de 1.260.504,2 
RON din care s-a realizat 1.165.975,29 RON.  
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ANEXA 2 
PUNERI ÎN FUNCŢIUNE până la data de 30 decembrie 2005 

Nr. Denumirea  Valoarea Valoarea Capacitatea P.I.F. 
crt. Obiectivului ( mii lei ) ( RON )   ( luna , anul ) 

    ANUL  2005 
 

203.410.558 
 

20.341.055,76    
  TOTAL 187.957.095 18.795.709    

1 Înlocuire conductă apă stradela 
Sărăriei 3.593.590 359.359,04 

PE DN 110 mm 895 
ml,  DN 63  950 ml,  
Total 1.845 ml 

31.03.2005

2 Canalizare strada Marginei, 
Nisipari, Obreja,  Iaşi 901.480 90.147,98 Canal  Beton 300 

mm          L = 575 ml   31.03.2005

3 Colector canalizare strada 
Gloriei şi stradela Gloriei, Iaşi 1.359.914 135.991,43 Canal  Beton 300 

mm          L = 314 ml   24.06.2005

4 Colector canalizare strada 
Octav Mayer, Iaşi 661.902 66.190,19 Canal  Beton 300 

mm          L = 186 ml   27.06.2005

5 
Împrejmuire Bază de 
aprovizionare RAJAC Iaşi, str. 
Aurel Vlaicu nr. 78A  

1.562.027 156.202,72 Gard beton 
 L = 460 ml   05.07.2005

6 Amenajare Hală spălare auto 
Baza de producţie RAJAC Iaşi 2.310.415 231.041,47   05.07.2005

7 Colector canalizare strada 
Moldovei Adunaţi 2.100.228 210.022,78 Canal  Beton 300 

mm         L = 995 ml    27.06.2005

8 Reţea apă şi canalizare stradela 
Păun, Iaşi din care: 1.022.230 102.222,95 

PE DN 110 mm 420 
ml, canal DN 315 
mm 340  ml 

15.08.2005

a. apă 419.717 41.971,66    
b. canalizare  602.513 60.251,29    

9 Reţea apă  strada Talpalari, Iaşi 768.400 76.839,98 PE  DN 110 mm       
L = 220 ml 15.08.2005

10 Reţea apă  strada şi  stradela 
Perju, Iaşi 1.290.174 129.017,43 PE 110 mm               

L = 470 ml 15.08.2005

11 
Modernizare reţea distribuţie şi 
contorizare la nivel scară 
blocuri  Metalurgiei, Iaşi  

4.027.010 402.700,96 

PE  DN 160 mm           
L = 191 ml                    
DN 110 mm  
L = 170 ml                    
DN 90 mm  
L = 107 ml                    
DN 75 mm  
L = 682  ml                   
DN 63mm  
L =1.449  ml  
Total =  2.599,3 ml 

15.08.2005

12 
Extindere reţea de distribuţie 
apă potabilă  strada Frunzei şi 
strada Brădetului, Iaşi 

1.206.993 120.699,34 
PE DN 110 mm 795 
ml, DN 63  150 ml,      
Total 945 ml 

15.08.2005

13 
Înlocuire colector Păcurari - 
tronson Strada Petru Poni - 
strada Manolescu, Iaşi  

11.927.172 1.192.717,20 

Total =  515 ml            
Canal  Beton 800 
mm L = 444 ml   
Beton 600 mm L = 
71 ml 

29.11.2005

14 Reţea canalizare strada Lt. 
Negel Iaşi 609.950 60.995,01 

Canal  Beton 300 
mm             L = 280 
ml    

29.11.2005
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Nr. Denumirea  Valoarea Valoarea Capacitatea P.I.F. 
crt. Obiectivului ( mii lei ) ( RON )   ( luna , anul ) 

15 
Modernizare reabilitare sistem 
alimentare cu apă cartier 
Păcureţ, Iaşi  

5.118.152 511.815,23 

Total =  3590 ml       
PE DN 110 mm = 
3.460 ml, PE DN 
160 = 130  ml 

17.11.2005

16 
Alimentare cu apă zona Henci, 
comuna Podu Iloaie, judeţul 
Iaşi 

1.573.480 157.348,03 

Total =  1846 ml       
PE DN 110 mm = 
1.724 ml, PE DN 50 
= 122  ml 

17.11.2005

17 

Modernizare reţea distribuţie şi 
contorizare la nivel scară 
Asociaţia de locatari 2 Hîrlău 
CONSTRUCT HÎRLĂU 

1.024.698 102.469,82 

Total =  740,5 ml PE 
DN 90 mm = 207 ml, 
PE DN 63 mm = 314 
ml,  PE DN 50 = 
219,5 ml 

17.11.2005

18 

Modernizare reţea distribuţie şi 
contorizare la nivel scară 
Asociaţia de locatari 2 Hîrlău  
LTE 

1.659.668 165.966,83 

Total =  1.267 ml PE 
DN 90 mm = 30 ml, 
PE DN 63 mm = 325 
ml,  PE DN 50 = 912 
ml 

29.12.2005

19 Conductă apă şi reţea 
canalizare Fundac Socola Iaşi 2.635.555 263.555,49 

PE DN 110 mm          
626 ml,                 
canal DN 315 mm 
600  ml 

29.12.2005

20 
Extindere reţea de distribuţie 
apă potabilă  strada Simion 
Bărnuţiu şi str. Crivăţ Iaşi 

1.484.529 148.452,86 

Total =  1.128 ml       
PE DN 110 mm = 
657 ml, PE DN 63 = 
194  ml, PE Dn32 = 
277  ml 

17.11.2005

21 
Consolidare, modernizare, 
reparaţii capitale şi extindere 
sediu RAJAC Iaşi 

101.288.468 10.128.846,76 
Adc = 3.860 mp, 
1.928 mp platformă, 
ş.a. 

22.12.2005

22 

Consolidare, reparaţii şi 
amenajare Centrală termică 
RAJAC Iaşi, inclusiv instalaţii 
termoenergetice 

2.136.945 213.694,47   29.12.2005

23 Platformă -garaje Staţie 
pompare Păcurari 296.148 29.614,81 diferenţă valoare 22.11.2005

24 Înlocuire conductă refulare SP 
Aurora- Macazului 487 48,71 diferenţă valoare 22.11.2005

25 
Conductă alimentare cu apă 
potabilă strada Aeroport, mun. 
Iaşi 

685 68,54 diferenţă valoare 22.11.2005

26 Reparaţii capitale canton 
Brăieşti Km 57, Iaşi 1.065.205 106.520,45   17.11.2005

27 
Reabilitare şi modernizare 
laborator de control calitate 
mediu Complex Şorogari Iaşi 

8.005.063 800.506,34   17.11.2005

28 Reţea distribuţie alimentare cu 
apă Fundac Păun, munic. Iaşi 

295.145 29.514,52 diferenţă valoare 10.02.2005

29 Reţea distribuţie alimentare cu 
apă str. Serelor Tg. Frumos 

4.300 430,00 diferenţă valoare  
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Nr. Denumirea  Valoarea Valoarea Capacitatea P.I.F. 
crt. Obiectivului ( mii lei ) ( RON )   ( luna , anul ) 

30 Înlocuire conductă apă strada 
Valea Adâncă 

1.499 149,94 diferenţă valoare  

31 Dotări şi utilaje independente  28.025.582 2.802.558,22   eşalonat 12 
luni  2005

  Mijloace fixe preluate de la 
Primărie  15.453.463 1.545.346,27     

1 Colector canalizare strada Lt. 
Negel , Iaşi 199.949 19.994,93 Canal  Beton 300 

mm          L = 91 ml    

adresa 
Primăriei din 
18.01.05 nr. 

3816 

2 Colector canalizare strada 
Rândunica, Iaşi 441.637 44.163,72 Canal  Beton 300 

mm         L = 166 ml      

3 
Colector canalizare strada 
Mănăstirii, Iaşi 1.778.851 

177.885,12 Canal  Beton 300 
mm          L = 262 ml    

4 

Colector canalizare strada T. 
Neculai Voineşti, Iaşi 10.148.017 

1.014.801,70 
Canal  PAFSIN  300 
mm        L = 1.700 
ml     

5 
Colector canalizare strada T. 
Vladimirescu, Iaşi 2.885.008 

288.500,80 Canal  PVC 300 mm    
L = 142 ml     

 
 
Program de investiţii 2005, surse proprii: 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Planif icat 12.957.608,40 17.910.001,00 6.803.500,00

Realizat 8.960.698,50 4.588.892,80 4.146.132,55

Lucrări în 
continuare

Lucrari noi Alte cheltuieli de 
investitii   

 
Structura cheltuielilor de investiţii: 

18%

80%

1%0,01  

Plati proiecte ani viitori Cheltuieli neeligibile ISPA Utilaje indep. Proiectare şi achiziţii software 
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INVESTIŢII CU FINANŢARE EXTERNĂ 

 
Misiune: Îndeplinirea tuturor sarcinilor stabilite în Memorandumul de finanţare stabilit cu Comisia 
Europeană 
Raportare sintetică anuală  2005 
 
DENUMIREA OBIECTIVULUI  SURSE DE  TOTAL  
DE INVESTIŢII FINANŢARE 2005 

      
Retehnologiz. staţie de epurare SP 44.720 
lina II nămol GRANT 14.700.000 
  BERD   
  TOTAL 14.744.720 
      
      
Reabilitare staţie tratare SP 41.254 
Chiriţa GRANT   
  BERD 4.160.000 
  TOTAL 4.201.254 
      
Reabilitare staţiilor de pompare SP 13.532 
Aurora, Păcurari, Mijlociu GRANT 2.457.974 
  BERD   

  TOTAL 2.471.506 
      
Asistenta tehnica SP   
  GRANT 1.085.648 
  BERD   

  TOTAL 1.085.648 
Staţia de pompare Chiriţa şi     
reţelele de distribuţie în centrul   
Civic* BERD 4.160.000 
 TOTAL 0 
      
  SP 99.506 
  GRANT 18.243.622 
  BERD 4.160.000 
  TOTAL 22.503.128 

Notă: * Propus pt. procesul de licitaţie . Celelalte valori sunt valabile  la 30.11.2005 
 
SERVICIUL DATORIEI EXTERNE SP 
COMISION INIŢIAL     
COMISION ANGAJAMENT  47.772
DOBÂNDA  250.271
RATA    
TOTAL   298.044
CONTUL DATORIE -DEPOZIT   804.000
TOTAL (INCLUSIV DEPOZIT)  1.102.044
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1 –  Retehnologizare staţie de epurare 
2 –  Reabilitare staţie tratare Chiriţa 
3 –  Reabilitare Staţiilor de Pompare Aurora, Păcurari, Mijlociu 
4 – Asistenta tehnica 
 

1, 14,744,720, 
65%

2, 4,201,254, 
19%

3, 2,471,506, 
11%

4, 1,085,648, 
5%

 
 

Planul de investiţii cuprins în programul ISPA anul 2006 
 
1 – Retehnologizare staţie de epurare 
2 – Reabilitare staţie tratare Chiriţa 
3 – Reabilitare Staţiilor de Pompare Aurora, Păcurari, Mijlociu 
4 – Asistenta tehnica 
5 – Staţia de pompare Chiriţa şi reţele de distribuţie în centru civic 

1, 9,048,591, 
50%

2, 3,938,711, 
22%

3, 624,987, 3%

4, 500,500, 3%

5, 4,000,000, 
22%
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SINOPSIS CENTRUL HÎRLĂU 

Nr.  
crt. 

Denumire indicator Specificare  UM Nivel 
realizat 

0 1 2 3 4 
1 Încadrarea în BVC Cheltuieli pe elemente realizate / Cheltuieli pe elemente planificate 

x100 
% 100 

2 Număr de sesizări Număr total sesizări / număr total utilizatori Sesizări/ 
persoane 

0,04 

3 Eficienta energetica  Energia electrica consumata pentru epurarea apelor uzate / cantitatea 
totala de apa uzata  

Kwh/1000 
mc 

1,4 

4 Pierderi totale  (Cantitatea totala apa captata şi/sau cumpărata – cantitatea  apa 
potabila furnizata)/ cantitatea totala apa captata şi /sau cumpărată 
x100 

% 47 

5 Calitatea apei potabile  (Număr lunar de teste pentru care parametric apei furnizate nu sau 
încadrat în parametrii limita admis/ număr lunar de teste pentru 
fiecare parametru menţionat )x100 

% 0,4 

6 Calitatea apei uzate  (număr lunar de teste la care parametric apei uzate preluate la 
canalizare nu s-au încadrat în parametrii limita admişi/ număr total 
de teste pe fiecare parametru)x100 

% 0,06 

6.1 Calitatea apei uzate (MTS) (Număr lunar de teste la care parametrul apei uzate preluate la 
canalizare nu sau încadrat în parametrii limita admişi/ număr total 
de teste pe parametru)x100 

% 0,02 

6.2 Calitatea apei uzate (NH4) (Număr total de teste la care parametrul apei uzate preluate la 
canalizare nu s-au încadrat în parametrii limita admis/ număr total 
de teste pe parametru )x100 

% 0,04 

6.3 Calitatea apei uzate (CCO-
Cr) 

(Număr total de teste la care parametrul apei uzate preluate la 
canalizare nu s-au încadrat  în parametrii limita admis/ număr total 
de teste pe parametru)x100 

% 0,1 

6,4 Calitatea apei uzate (CBO5) (Număr lunar de teste la care parametrul apei uzate preluate la 
canalizare nu s-au încadrat în parametrii limita admişi/ număr total 
de teste pe parametru)x100 

% 0,1 

7  Gradul de încasare Producţia facturata/Producţia încasata x100 % 100 
-reţea aducţiune Km 2,5 8 Preluat în operare comuna 

Scobinţi Reţea distribuţie Km 15 
9 Abonaţi noi  Nr. 134 
10 Proiecte realizate Modernizare reţea distribuţie Hîrlău, contorizare la nivel scara RON  329.513,4 
11 Propuneri 2006  Retehnologizare staţie epurare Hîrlău   
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RESURSE UMANE 

Pe baza experienţei ultimilor 5 ani, în anul 2005 au fost formulate în mod explicit principiile care au 
făcut proba eficacităţii, precum şi politicile de dezvoltare a resurselor umane. 

Comparativ cu obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în programul de activitate pe anul 2005, se pot 
evidenţia următoarele astfel: 

FONDUL DE SALARII 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001 fondul de salarii înscris în BVC a fost de 165 mld. 
ROL faţă de care s-a consumat (preliminat) 162,8 mld. ROL rezultînd o economie de circa 2 mld. 
ROL 

Această economie s-a datorat în principal măsurilor luate în direcţia stopării creşterii nejustificate / 
artificiale a salariilor, comparativ cu evoluţia indicatorilor de producţie şi respectiv a încasărilor. 

SITUAŢIA EFECTIVELOR DE PERSONAL 

La finele anului 2005 s-a înregistrat o reducere a personalului cu circa 2,5% faţă de anul 2004, 
obiectiv îndeplinit conform programului pe anul 2005 - deşi a fost angajat personal muncitor 
suplimentar aferent staţiilor preluate în unele comune din judeţ. 

Reducerea cea mai importantă a avut loc la categoria muncitori (3,6%), din care:  3,1% la cei 
calificaţi şi 8% la cei necalificaţi. 

Se prezintă mai jos evoluţia numărului de personal la 31.12.2005 comparativ cu data de 31.12.2004. 

Număr efectiv la 
31 – 12 - anul 

Nr. 
ctr. 

 
Categoria de personal 

2005 2004 

Diferenţa 
2005 - 2004 

1 Personal de conducere şi supervizare 88 88 - 
2 Personal de administraţie şi tehnico – productiv  179 174 +5 
3 Muncitori – din care: 974 1011 -37 

• calificaţi 873 901 -28  
• necalificaţi 101 110 -9 

Total personal 1241 1273 -32 
Evoluţia numerică a personalului 2002-2005: 

0
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200
300
400
500
600
700
800
900

Conducere TESA Muncitori calificaţi Muncitori necalificaţi

2002 2003 2004 2005
 

Creşterea personalului de administraţie s-a datorat în principal suplimentării posturilor la 
compartimentul de asigurare a calităţii şi respectiv la departamentul tehnic cauzată de extinderea 
activităţilor în judeţ. 
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În ceea ce priveşte ponderea personalului de administraţie şi tehnico-productiv (14,4%) semnalăm 
în continuare o diferenţă mare faţă de standardele europene (~28% în Germania, ~ 37% în Marea 
Britanie şi ~ 41% în Franţa). Apropierea de standardele europene se va realiza pe termen mediu sau 
lung prin investiţii în automatizare şi retehnologizare care să conducă la reducerea personalului 
muncitor. 

STRUCTURA PERSONALULUI PE VÎRSTE ŞI SEXE 

Şi în anul 2005 piramida vîrstelor şi-a păstrat forma de romb, ceea ce reflectă starea de normalitate. 
Personalul vîrstnic este grupat în general la nivelul categoriei de muncitori, îndeosebi cei 
necalificaţi şi la personalul de administraţie se remarcă o înaintare în vîrstă spre segmentul 40 – 45 
de ani care trebuie ameliorată prin racolarea unor proaspăt absolvenţi în locul personalului 
pensionat. 

 

Media de vîrstă a personalului este de 43,2 ani, cu circa 1,2 ani mai mică decît media de vîrstă a 
personalului din activitatea de alimentare cu apă la nivel naţional, dar în acelaşi timp relativ 
crescută faţă de standardele europene. Acest aspect se datorează creşterii treptate a vîrstei de 
pensionare conform Legii nr. 19/2001. 

Pentru stoparea creşterii vîrstei medii a personalului s-a trecut în contractul colectiv de muncă pe 
anul 2006, acordarea unor compensaţii financiare angajaţilor care se vor pensiona anticipat. 

În ceea ce priveşte repartiţia pe grupe de vîrstă a personalului ponderea principală continuă a se 
situa în grupele 31 – 40 ani (circa 38%) şi 41 – 50 ani (circa 35%), îmbinîndu-se astfel experienţa 
acumulată în timp cu mentalităţile noi, mai receptive la schimbările produse de tranziţia spre 
economia de piaţă. 

Structura pe sexe a 
personalului (circa 
18% femei şi 82% 
bărbaţi) este 
determinată în 
principal de 
tehnologia de 
producţie folosită 
şi de specificul 
activităţii regiei. 
Prezentăm mai jos 

repartiţia 
procentuală pe 
grupe de vîrste a 
personalului regiei 
la finele anului 
2005. 

 5% - sub 30

38% - între 31 şi 40

35% - între 41 şi 50

21% - între 51 şi 60

1% - peste 60
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INTRĂRI – IEŞIRI DE PERSONAL ÎN CURSUL ANULUI 2005 

 intrări - 24 persoane 
 ieşiri  - 56 persoane 

Precizăm faptul că 54% din totalul intrărilor se datorează angajării de personal pentru staţiile 
preluate în anul 2005 în diverse comune ale judeţului. 
În cazul ieşirilor un procent de 18% se datorează desfacerii disciplinare a contractelor individuale 
de muncă. 
 

SANCŢIUNI 

Pentru nerealizarea integrală a sarcinilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor Regulamentului 
intern al RAJAC Iaşi, în anul 2005 s-a acordat un număr de sancţiuni, astfel: 
 

avertisment scris 21 salariaţi 

reducerea salariului de bază cu 5% - 10% pe o lună 25 salariaţi 

reducerea salariului de bază cu 5% - 10% pe 2 luni 6 salariaţi 

reducerea salariului de bază cu 5% - 10% pe 3 luni 37 salariaţi 

 
Numărul sancţiunilor aplicate s-a diminuat faţă de anul anterior cu 19% fapt care reflectă reducerea 
cazurilor de abatere de la disciplina de producţie sau a muncii şi respectiv conştientizarea 
angajaţilor faţă de necesitatea respectării normelor, a procedurilor de lucru şi a culturii 
organizaţionale proprii regiei. 

 
 

EVALUAREA PERSONALULUI 

Ca şi în anii anteriori s-a efectuat testarea profesională a angajaţilor în luna noiembrie/decembrie 
2005. Rezultatele la testele grilă s-au situat pe o plajă de la 0 la 10 puncte (punctajul maxim = 10 
puncte), preponderent în grupă 6 – 7 puncte. 
În baza rezultatelor la testele profesionale se analizează în prezent identificarea necesarului de 
instruire pe meserii/profesii. 
În cazul şefilor de compartimente funcţionale/de producţie s-a efectuat o autoevaluare combinată cu 
o interevaluare pe linie şi în unele cazuri chiar pe verticală. 
Rezultatele evaluării performanţelor angajaţilor constituie în acelaşi timp suportul – parţial – pentru 
planificarea succesorală internă şi respectiv programele de dezvoltare a carierei unor salariaţi. 
 

FORMAREA PERSONALULUI 

În anul 2005 un număr de 364 de angajaţi ai regiei au participat la diverse cursuri sau manifestări 
ştiinţifice şi educaţionale însumînd un număr total de 1386 de zile instruire. 
O parte dintre cursurile de calificare (în meseriile de instalator tehnico-sanitar şi de gaze, etc.) au 
fost efectuate prin AJOFM Iaşi, altele prin cursuri organizate de diverşi furnizori autorizaţi de 
formare. 
Pentru sectorul de management s-a organizat cursuri de Management performant în colaborare cu 
firma CODECS  la care au participat 28 de salariaţi în perioada mai – iunie 2005. 
De remarcat de asemenea participarea RAJAC Iaşi în calitate de partener cu CODECS la proiectul 
“Oameni de succes prin parteneriate de succes” organizat şi finanţat de Departamentul de 
Dezvoltare Internaţională a Guvernului Marii Britanii. 
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Nu au fost însă realizate modulele de cursuri interne (electromecanic staţii pompare apă – canal, 
etc.) prevăzute a se desfăşura în anul 2005 la Centrul de formare profesională a regiei datorită 
sistării lucrărilor de investiţii la acest obiectiv. 
 

ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI A STĂRII DE SĂNĂTATE 

 
Activitatea de protecţia muncii s-a desfăşurat pe baza legislaţiei în vigoare, a instrucţiunilor I.T.M. 
Iaşi şi a dispoziţiilor conducerii unităţii.  
 
Principalii indicatori caracteristici au fost : 

 indice de frecvenţă a accidentelor : IF ........................................................0,007 
 indice de gravitate, IG .................................................................................0,118 
 durata medie de incapacitate, DM ...................    ………………………166  
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RELAŢII PUBLICE 

Cu începere de la data de 1 octombrie a fost restructurat Biroul de Relaţii cu Publicul, fiind 
organizat după principiile Call Center. Serviciului de apel prin telefon (Call Center, număr verde 
0800800969) este în instrument modern, de natură să permită clienţilor să formuleze solicitări şi să 
primească rezoluţii fără deplasarea la sediul regiei.  
 
Durata de răspuns în relaţiile cu clienţii, pe probleme specifice: 

Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului si 
revenirea la starea normala (planificat: 0-24 de ore in 85 % din 

cazuri)
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Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului si 
revenirea la starea normala (planificat: 24-48 de ore pt.7% din cazuri)
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Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului si 
revenirea la starea normala (planificat: 48-72 de ore pt.6% din 

cazuri)
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 Numarul maxim de zile in care sint rezolvate 90% din sesizari
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Timpul maxim de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, 
pentru a asigura protectia calitatii apei livrate clientilor, (conform 

legislatiei in vigoare:  12 ore)
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Obiectiv derivat şi 
cuantificat 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Menţinerea sub 
presiune a reţelei de 
distribuţie timp de 24 
de ore/zi 

Da 
Progr. 
.pres. 

Da 
Progr 
Pres. 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pre 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

Da 
Progr. 
.pres 

 

Timpii de rezolvare a reclamaţiilor scrise care privesc sistemul de facturare
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Timpii de rezolvare a sesizărilor care privesc sistemul de facturare

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Total reclamatii privind facturarea serviciilor
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Alte tipuri de reclamatii
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Total sesizari privind defectiuni in reteaua de canalizare
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Total sesizari privind defectiuni in reteaua de apa
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Total solicitari avize si proiecte
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Total solicitari legate de contoare
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CONCLUZII 

În cadrul analizei situaţiei actuale s-au prezentat datele sintetice 
asupra activităţilor desfăşurate de R.A.J.A.C. Iaşi în anul 2005, 
obiectul de activitate şi situaţia economică şi juridică. Celelalte 
capitole cuprinse în raport se referă la funcţiile principale ale 
organizaţiei: servicii operaţionale, funcţia economico-financiară, 
aspecte comerciale, resurse umane, funcţia de dezvoltare, relaţii 
cu clienţii, managementul mediului, sistemul informaţional. 
 
Funcţia operaţională 
Capitolul de servicii operaţionale face o descriere a capacităţilor 
tehnice ale firmei de a presta servicii de calitate, tuturor 
clienţilor. 
Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare sînt prezentate în 
totalitate, incluzînd detalii care scot în evidenţă atît punctele tari, 
cît şi cele slabe ale firmei. Captarea, aducţiunea, tratarea, 
înmagazinarea, distribuţia, canalizarea şi epurarea sînt procesele 
a căror descriere este efectuată în raport. 
 
Funcţia financiară 
Activitatea financiar-contabilă din cadrul R.A.J.A.C. Iaşi este 
organizată şi condusă prin contabilitatea financiară la nivel de 
regie şi prin contabilitatea de gestiune la nivelul centrelor de 
cost. Ţinând cont de facilităţile oferite de sistemul informatic 
integrat,  datele sunt extrase din contabilitatea  financiară şi 
ordonate în contabilitatea de gestiune după mai multe criterii. 
O prezentare succintă a rezultatelor contabile ale R.A.J.A.C. Iaşi 
la sfîrşitul anului 2005, precum şi un set de indicatori relevanţi 
completează prezentarea financiară a regiei. 
 
Funcţia comercială 
Capitolul referitor la aspectele comerciale prezintă, în sinteză, 
structura clienţilor organizaţiei, modalităţi de facturare a 
consumurilor, precum şi producţia fizică realizată. 
Evoluţia tarifelor practicate de R.A.J.A.C. Iaşi în ultimii trei ani 
este prezentată alături de situaţia recuperării debitelor, pentru a 
întregi această prezentare a funcţiei comerciale. 
 
Funcţia de personal 
Regia este organizată pe 11 secţii de producţie şi patru sectoare 
de activitate. R.A.J.A.C. Iaşi îşi desfăşoară activităţile în cadrul 
a 3 mari procese: 

- procesul de management; 
- procesul de furnizare a apei potabile 
- procesul de epurare a apelor uzate 

toate acestea fiind susţinute de o serie de procese suport ce 
înglobează un număr de activităţi principale şi/sau secundare 
într-o interacţiune prestabilita intre ele. 
Atît structura de conducere, cît şi principalele atribuţii ale 
compartimentelor din structura organizatorică a R.A.J.A.C. Iaşi 
sunt prezentate detaliat în cadrul acestui capitol. Modalităţile de 
angajare a personalului, precum şi sistemul de salarizare şi de 
stimulare a personalului sînt, de asemenea, detaliate. 
 
Funcţia de dezvoltare 
Activitatea de investiţii se desfăşoară pe baza unui program 
multianual elaborat de o echipă de specialişti care stabileşte 
obiectivele de realizat, priorităţile, orizontul de timp al realizării 
acestor obiective, stabileşte responsabilităţile pe departamente şi 
persoane, evaluează resursele şi indicatorii de control ai 
îndeplinirii sarcinilor. 

Funcţia de dezvoltare este prezentată în funcţie de modul de 
asigurare a surselor (proprii sau externe), existînd, de asemenea, 
o prezentare detaliată a investiţiilor realizate. 
 
Funcţia de Public Relations (P.R.) 
Această parte prezintă principiile de organizare prin care se 
vizează satisfacţia clientului. Statutul de serviciu de monopol al 
R.A.J.A.C. Iaşi obligă, mai mult decît într-un mediu concu-
renţial o raportare permanentă la nivelul de satisfacţie al 
clienţilor. Acesta este motivul pentru care este prezentat, de 
asemenea, modul de realizare a acestei cercetări. Totodată, 
informarea corectă, completă şi la timp a clienţilor este una din 
cheile succesului. Acesta este motivul pentru care modalităţile 
de informare pe care R.A.J.A.C. Iaşi le practică sînt prezentate 
în detaliu. 
 
Funcţia de mediu 
Capitol deosebit de important în structura planului de afaceri 
(ţinînd cont de impactul activităţii regiei asupra mediului), acest 
capitol conţine date referitoare la protecţia calităţii apelor, 
protecţia aerului, protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, 
protecţia solului şi subsolului, gestiunea deşeurilor şi protecţia 
aşezărilor urbane.  
 
Funcţia informaţională 
În tratarea sistemului informaţional, accentul este pus pe 
sistemul informatic integrat implementat în cadrul R.A.J.A.C. 
Iaşi, un sistem foarte complex, capabil să preia, să gestioneze, să 
prelucreze şi să distribuie informaţii de natură, complexitate şi 
importanţă foarte diferite. În funcţie de natura informaţiilor, 
acesta este compus din următoarele subsisteme: 

• Subsistemul de monitorizare şi control tip 
S.C.A.D.A. (Supervisory Control And Data 
Acquisition): 

• Subsistemul informatic geografic (G.I.S.): 
• Subsistemul integrat de control şi gestiune 

economică E.R.P. (Entreprise Resource 
Planning): 

• Subsistemul de management al documentelor. 
 
Putem afirma ca R.A.J.A.C. Iaşi se situează în permanenţă în 
preajma clienţilor săi actuali şi/sau potenţiali, promovînd 
strategiile naţionale şi aplicînd prevederile legislative în vigoare 
referitoare la accesibilitatea egala la serviciile publice de apa şi 
canalizare pentru toata populaţia existenta în zona de operare.  
 
Referitor la continuitatea din punct de vedere cantitativ la 
serviciile prestate de către R.A.J.A.C. Iaşi, în Documentaţia 
întocmită în vederea prelungirii licenţei de operare, ANEXA 1 
la Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
licenţelor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunala, 
reiese foarte clar că unitatea noastră are dotările şi capacităţile 
necesare realizării acestei cerinţe .  
 
În ceea ce priveşte asigurarea continuităţii din punct de vedere 
calitativ, capacitatea R.A.J.A.C. Iaşi de conformare la aceasta 
cerinţă este confirmată atît prin obţinerea autorizaţiilor de 
gospodărie a apelor, de mediu şi sanitare, dar şi prin încadrarea 
indicatorilor de potabilitate în limitele stabilite de legislaţia în 
domeniu, acest lucru reieşind şi din analiza indicatorilor pe 
performanta stabiliţi prin regulamentul de licenţiere. 


