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PRIVIRE GENERALĂ  

MISIUNE ŞI OBIECTIVE  2008 

MISIUNEA APAVITAL: furnizarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare către toţi 

consumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate şi eficienţă.   

OBIECTIVE NIVEL OBSERVAŢII 

Întreţinerea şi monitorizarea continuă a 

sistemului de alimentare cu apă potabilă, a 

sistemului de colectare a apelor uzate şi a 

sistemului de epurare, având permanent 

pregătite echipe de intervenţie rapidă; 

     

În anul 2008 a fost inaugurată prima staţie de 

tratare din România reabilitată şi 

retehnologizată prin finanţare externă ISPA. 

Astfel, prin tehnologia implementată s-a adus un 

plus de valoare apei „potabile” la nivelul 

standardelor europene. 

Totodată pentru apa uzată s-a continuat 

proiectul de investiţii cu finanţare ISPA de la 

staţia de epurare a municipiului Iaşi. 

Această activitate se continuă şi la nivelul 

judeţului Iaşi, unde s-au mai preluat în 

exploatare două sisteme de alimentare cu apă : 

Plugari şi Ţigănaşi şi au fost reabilitate două 

staţii de epurare care deservesc localităţile 

Târgu Frumos şi Răducăneni. 

Furnizarea apei potabile la parametrii de 

calitate impuşi de normativele în vigoare; 
     

Furnizarea apei potabile s-a realizat la 

parametrii asumaţi prin indicatorii de 

performanţă ai serviciului, dezvoltând 

instrumente noi de urmărire : postarea hărţii 

municipiului Iaşi cu punctele de intrare a apei 

potabile în reţeaua de distribuţie ,cu  

vizualizarea zilnică a indicatorilor de calitate pe 

site-ul www.apavital.ro şi finalizarea proiectului 

pilot de monitorizare on-line a calităţii apei în 

reţeaua de distribuţie, proiect finanţat de 

guvernul Olandei. 

Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua 

de canalizare, epurarea acestora şi tratarea 

nămolurilor, cu respectarea standardelor 

naţionale şi europene de calitate; 

     

Conform avizelor emise de APAVITAL Iaşi 

utilizatorilor, în baza autorizaţiilor de mediu şi 

gospodărire a apelor. În anul 2008 nu s-au 

înregistrat poluări accidentale în municipiul şi 

judeţul Iaşi. 

Monitorizarea permanentă a costurilor de 

operare şi reducerea acestora folosind 

inovaţia aplicată; 

     

În anul 2008 s-au dezvoltat aplicaţii informatice 

care administrează ariile de operare ca centre de 

cost – profit, eficientizând în acest fel costurile 

de operare. 

Obţinerea unei marje optimale de profit, care 

să permită dezvoltarea în continuare a 

activităţilor, rambursarea creditelor şi 

stimularea personalului; 

     v. Aspecte financiare, p. 12. 

Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor 

furnizate de societate; 
     

Sisteme de alimentare cu apă preluate în 2008: 

Plugari şi Ţigănaşi. 

Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea 

permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor; 
     

Dezvoltarea proiectului Centrului de Calificare şi 

Formare Profesională în domeniul apei, cu loca-

ţia la staţia de tratare Şorogari. 

Grija faţă de securitatea şi sănătatea 

angajaţilor în conformitate cu prevederile din 

Contractul Colectiv de muncă; 

     
Obiectivele înscrise în contractul colectiv de 

munca nu au putut fi îndeplinite integral din 

lipsă de fonduri. 

http://www.apavital.ro/
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OBIECTIVE NIVEL OBSERVAŢII 

Aplicarea politicilor de management durabil 

pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea 

riscurilor de mediu; 

     

Prin participarea RAJAC  - APAVITAL la proiectele 

de dezvoltare a judeţului Iaşi, nominalizate în 

MASTER PLAN, se asigură o monitorizare 

judicioasă a factorilor de mediu, pentru 

exploatarea ulterioară în concordanţă cu 

politicile de mediu promovate în Comunitatea 

Europeană. 

Elaborarea şi implementarea de politici de 

responsabilitate socială; 
     

Implementarea politicilor de responsabilitate 

socială a fost condiţionată de fondurile alocate 

în acest sens. 

Informarea, cointeresarea şi educarea 

clienţilor în privinţa gestionării judicioase a 

apei; 

     

Proiectul de implicare sociala ,,Ai grija de apă, ai 

grija de viaţă,, a asigurat în special prin acţiuni 

educative în şcoli, facultăţi, site-ul propriu o 

bază solidă de referinţă pentru grupurile vizate, 

în special tineri şi copii. 

Informaţiile transmise bianual prin pliante, către 

toţi consumatorii, au explicat mai bine temele 

percepute deformat cum ar fi nivelul tarifelor 

sau canalizarea apei meteorice. 

Promovarea bunelor practici de mediu în 

relaţiile cu clienţii prin furnizarea informaţiei 

publice deţinute de societate; 

     

Solicitările privind informaţia de mediu au fost 

satisfăcute, pe toate canalele de contact, 

informaţia fiind prezenta pe site, pliante sau la 

punctul de informare de la sediul societăţii.   

Asigurarea păstrării confidenţialităţii 

informaţiilor în relaţiile cu clienţii prin 

solidificarea planului de continuitate a afacerii 

în conformitate cu cerinţele standardului ISO 

27001:2005; 

     
S-a implementat standardul ISO/CEI 27001:2005 

– “Tehnologia informaţiei  - Sisteme de 

Management al Securităţiii  Informaţiei” 

Implementarea cerinţelor ISO 17025:2005 în 

cadrul Laboratorului Analize Ape, în vederea 

acreditării la RENAR în 2009. 

     

Procesul de acreditare a Laboratorului Analize 

Ape a fost condus şi în anul 2008 prin activităţi 

specifice de aliniere la cerinţele specificate în 

standardul de referinţă ISO 17025 : 2005. 
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OBIECTUL DE ACTIVITATE  

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ CONFORM CODIFICĂRII (ORDIN 337/2007) 

3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

ACTIVITĂŢI SECUNDARE CONFORM CODIFICĂRII (ORDIN 337/2007) 

3700  Colectarea şi epurarea apelor uzate 
 

1812  Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

1813  Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

2651  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, 
verificare, control, navigaţie 

3512  Transportul energiei electrice 

3514  Comercializarea energiei electrice 

3811  Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

4211  Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 

4291  Construcţii hidrotehnice 

4299  Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 

4311   Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312  Lucrări de pregătire a terenului 

4321   Lucrări de instalaţii electrice 

4322  Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

4329  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331   Lucrări de ipsoserie 

4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333   Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri  

4339  Alte lucrări de finisare 

4391  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii  

4399  Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.  

4520  întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4649  Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4711  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4799  Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, 
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

4941  Transporturi rutiere de mărfuri 

4950  Transporturi prin conducte 

5210  Depozitări 

5629  Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 

6820  închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate 

6832  Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7111   Activităţi de arhitectură 

7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea 

7120  Activităţi de testări şi analize tehnice 

7219  Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7729  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi 
gospodăreşti n.c.a. 

8110  Activităţi de servicii suport combinate 

8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8559  Alte forme de învăţământ n.c.a. 

8621  Activităţi de asistenţă medicală generală 

8690  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

9003  Activităţi de creaţie artistică 

9101  Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

9311  Activităţi ale bazelor sportive 

9319  Alte activităţi sportive 

9329  Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9529  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 
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ARII DE OPERARE 

 

Fig. 1 Arii de operare a APAVITAL Iaşi, cu evidenţierea sistemelor preluate în 2008 

Ian 2008 Arii de operare Dec. 2008 

 Judeţul Iaşi  

 municipii   

 Iaşi  

 oraşe  

 Tg. Frumos  

 Hârlău  

 Podu Iloaie  

 comune  

 Aroneanu  

 Andrieşeni  

 Bârnova  

 Belceşti  

 Bivolari  

 Butea  

 Cepleniţa  

 Ciohorăni  

 Coarnele Caprei  

 Ciurea  

 Deleni  

 Focuri  

 Gorban  

 Gropniţa  

 Golăieşti  

 Hălăuceşti  

 Holboca  

 Ipatele  

 Ion Neculce  

 Leţcani  

 Lespezi  

Ian 2008 Arii de operare Dec. 2008 
 Mirosloveşti  

 Moşna  

 Mirceşti  

 Plugari  

 Prisăcani  

 Răducăneni  

 Răchiteni  

 Scobinţi  

 Sireţel  

 Strunga  

 Şipote  

 Tansa  

 Tomeşti  

 Ţibăneşti  

 Ţigănaşi  

 Ungheni  

 Valea Lupului  

 Victoria  

 Vlădeni  

Clienţi din Judeţul Neamţ (alimentaţi din aducţiunea Ţimișești) 

 Roman  

 Tămăşeni  

 Săbăoani  

 Cordun  

 Bâra  

 Păstrăveni  

 Traian  

 Adjudeni  
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TARIFELE PRACTICATE DE APAVITAL ÎN 2008 (lei/m3) 

Data intrării 
în vigoare 

SPECIFICAŢIE Apa potabila 

Apa potabila 
produsa şi 
transportata în 
vederea 
distribuirii 

Apa industriala Canalizare - epurare 

0
1

.0
1

.2
0

0
8

 

Decizia nr. 338/14.12.2007 346/21.12.2007 

Aviz ANRSC nr. 4996/12.12.2007 4516/20.11.2007 

Hotărârea CJ Iaşi nr. 1173/14.12.2007 319/20.12.2007 

Tarif (fără TVA) 1,87 1,28 1,61 0,84 

0
1

.0
7

.2
0

0
8

 

Decizia nr. 149/12.06.2008 

Aviz ANRSC nr. 2931/29.05.2008 

Hotărârea ARSACIS nr. 3/22.05.2008 

Tarif (fără TVA) 1,93 1,32 1,67 1,05 

 

 

Modificările de tarife pentru anul 2008 s-au realizat în conformitate cu prevederile  legislaţiei în vigoare, în baza  

avizelor ANRSC şi hotărârilor Consiliului Judeţean Iaşi şi a Adunării Generale a ARSACIS. 
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CONDUCEREA COMPANIEI 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

1 ianuarie 2008  15 decembrie 2008 

Preşedinte  Preşedinte 

dr. ing. Ion TOMA  
director  general al APAVITAL Iaşi 

 dr. ing. Ion TOMA  
director  general al APAVITAL Iaşi 

Membri   

ec.  Narciza NEDELCU  

reprezentant CJ Iaşi  

 Membri 

dr. ec. Iuliu Cosmin COMAN  
reprezentant Primăria Municipiului Iaşi 

 prof. univ. dr. Valentin SOROCEANU  

Membru CA 

prof. univ. dr. ing. Spiridon CREŢU  
reprezentant CJ Iaşi  

 ing. Ovidiu Mugurel LAICU  
Membru CA 

ec. Anton DOBOŞ  

reprezentant M.F. P. 

 ing. Constantin HUMĂ  
Membru CA 

ing. Constantin HUMĂ  
reprezentant C.J. Iaşi  

 prof. univ. dr. ing. Spiridon CREŢU  

Membru CA 

ing. Ovidiu Mugurel LAICU  
reprezentant C.J. Iaşi 

 ec. Anton DOBOŞ  
Membru CA 

ec. Victorel LUPU  
reprezentant Primăria Municipiului Iaşi 

 prof. Gheorghe Sârghie 
Administrator neexecutiv 

prof. univ. dr. Valentin SOROCEANU  
reprezentant C.J. Iaşi  

  

Secretar  Secretar 

ec.  Neculai FÂNTÂNARU 
şef serviciu resurse umane APAVITAL Iaşi 

 ec.  Neculai FÂNTÂNARU 
şef serviciu resurse umane APAVITAL Iaşi 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 

1 ianuarie 2008 – COMITET DIRECTOR  31 decembrie 2008 

dr. ing. TOMA Ion 
director  general  

 

În urma transformării operatorului de apă RAJAC 
Iaşi în S. C. APAVITAL S.A. IAŞI, Comitetul Director 
nu mai există în noua formă de organizare. 

Adunarea Generală a acţionarilor este formată 
din 90 de membri: Consiliul Judeţean Iaşi cu 
99,69457% şi 89 de localităţi din judeţul Iaşi 
conform actului constitutiv. 

Directorul General al S.C. APAVITAL S.A. Iaşi este 
dr. ing. Ion Toma 

ing. DORUŞ Mihail 
director tehnic  

 

ec. CHIRILĂ MARIANA 
director economic  

 

ing. LUCA Neculai 
ing. şef. Exploatare judeţ  

 

ing. Cristian CHIRICA 
ing. şef. Exploatare ZMI 

 

Secretar  

ec. FÂNTÂNARU Neculai  
şef serviciu resurse umane APAVITAL Iaşi 
 

 

 



 

ASPECTE FINANCIARE 

 

 

VENITURI (ESTIMAT DECEMBRIE 2008) 

 

Indicator Anticipat în ianuarie 2008 Rectificat 2008 Preliminat decembrie 
2008 

venituri din exploatare 90.355.900  81.297.622 

venituri financiare 995.670  1.051.529 

venituri total 91.351.570  82.349.151 

 

CHELTUIELI (ESTIMAT DECEMBRIE 2008) 

 

Indicator Anticipat în ianuarie 2008 Rectificat 2008 Preliminat decembrie 
2008 

cheltuieli din exploatare   81.621.429  76.988.853 

cheltuieli financiare 237.742  2.363.986 

Cheltuieli excepţionale 130.117  44.650 

cheltuieli total 81.989.289  79.397.489 

 

 

PROFIT (ESTIMAT DECEMBRIE 2008) 

 

Indicator  Anticipat în ianuarie 2008 Rectificat 2008 Preliminat decembrie 
2008 

profit brut  9.362.281  2.951.663 

Impozit pe profit 1.551.067  457.520 

Profit net 7.811.214  2.346.570 
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ASPECTE TEHNICE 

POLITICI ŞI PRACTICI  ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN 2008 

CALITATEA MANAGEMENTULUI 

Obiectiv  Nivel dec. 2008 Observaţii 

Menţinerea şi asigurarea funcţionării în cadrul 

organizaţiei a Sistemului de Management 

Integrat, conform cerinţelor de management al 

calităţii ISO 9001:2001, cerinţelor de 

management de mediu ISO 14001 : 2005, şi 

cerinţelor de management al sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale ISO 18001 : 2007, 

certificate acordate de SRAC (Societatea 

Română pentru Asigurarea Calităţii) şi IQNet 

(International Quality Network) pentru RAJAC – 

APAVITAL Iaşi în activităţile desfăşurate: ser-

vicii de alimentare cu apă şi canalizare – 

epurare; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

În luna aprilie 2008 a fost planificat 

auditul de certificare efectuat de SRAC 

(Societatea Română pentru Acreditarea 

Calităţii) prin care a fost analizată 

funcţionarea sistemului de management 

integrat din cadrul RAJAC - APAVITAL, în 

vederea recertificărilor obţinute până în 

prezent, ISO 9001 (CALITATE), 14001 

(MEDIU) şi 18001 (SĂNĂTATE – 

SECURITATE OCUPAŢIONALĂ). Tot în 

cursul anului 2008 au fost realizate două  

audituri interne pentru unităţile 

ierarhice din cadrul RAJAC - APAVITAL  

IAŞI. Rezultatele acestor audituri este 

reprezentat de performanţele obţinute 

de organizaţie, prin serviciile oferite 

clienţilor. 

În anul 2008 s-au finalizat lucrările 

privind documentaţia tehnică de 

implementare a standardelor ISO 27001 

: 2005 (Securitatea Informaţiei) ISO 

17025 : 2005 (Acreditarea 

Laboratoarelor de Încercări). 

Astfel, s-a obţinut certificarea nr. 26/21 

iulie 2008 conferită de SRAC, pentru 

implementarea şi menţinerea unui 

Sistem de Management al Securităţii 

Informaţiilor. 

Acreditarea laboratoarelor la RENAR 

este planificată în anul 2009, motivat de 

cerinţele complexe impuse, pentru care 

sunt necesare elemente suplimentare, 

pentru care s-au alocat fonduri în anul 

2009. 
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Obiectiv  Nivel dec. 2008 Observaţii 

Continuarea acţiunilor de conştientizare a 

tuturor angajaţilor organizaţiei asupra cerinţe-

lor Sistemului de Management Integrat Calitate 

– Mediu – Sănătate, Securitate, în vederea 

îmbunătăţirii continue a sistemului de mana-

gement, implementat prin planurile anuale de 

audit şi instruirile personalului pe cerinţele 

standardelor de calitate; 

     

Componentă semnificativă a Sistemului 

de Management Integrat, formarea 

profesională, s-a transpus în anul 2008 

prin acţiuni de instruire incluse în 

Contractul Colectiv de Muncă pentru 

anul 2008, care au  condus la îm-

bunătăţirea pregătirii şi conştientizarea 

angajaţilor regiei - societăţii. 

Realizarea indicatorilor de performanţă şi 

condiţiilor calitative şi cantitative ale 

serviciului, aşa cum au fost stabiliţi în Regu-

lamentul de organizare şi funcţionare a 

serviciului, elaborat şi aprobat în condiţiile 

stabilite de Regulamentul – cadru de or-

ganizare şi funcţionare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, pentru 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Serviciilor Publice de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare de pe raza judeţului Iaşi 

şi procedurile de lucru din cadrul RAJAC – 

APAVITAL Iaşi; 

     

Rafinarea indicatorilor de performanţă 

propuşi pentru anul 2008 a contribuit la 

îmbunătăţirea sistemului de mana-

gement. 

Pentru anul 2008, au fost efectuate o 

serie de modificări care vizează centrele 

de cost, cu implicaţii semnificative 

asupra gestionării lor în etapa 

următoare. 

Motivat de faptul că APAVITAL, s-a 

constituit într-o perioadă cu intense 

activităţi electorale, anul 2008, în 

situaţia în care „Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a serviciului 

public de alimentare cu apă şi 

canalizare” este atribuit ca 

responsabilitate legală aprobării 

consiliilor locale, obiectivul este parţial 

îndeplinit. Astfel, finalul anului 2008 

constituie momentul iniţierii discuţiilor 

pentru aprobarea formei 

„REGULAMENTULUI şi CONTRACTULUI” 

specific APAVITAL, derivate din 

specificaţiile „cadru” legale, elemente 

care vor fi discutate în cadrul şedinţei 

Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă 

Canal Iaşi (ARSACIS). 
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Obiectiv  Nivel dec. 2008 Observaţii 

Tarifarea echitabila - stabilirea, ajustarea şi 

modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de 

operatori, indiferent de forma de organizare a 

acestora şi de modalitatea de gestiune a 

serviciului are la bază o metodologie unitară, 

elaborată de autoritatea de reglementare  - 

A.N.R.S.C. şi aprobată de autoritatea admi-

nistraţiei publice locale competentă; 

     

Şi în anul 2008 politicile tarifare 

respectă cerinţele legale aflate sub 

jurisdicţia autorităţii de reglementare 

ANRSC, anterior aprobate pe plan local 

şi judeţean. 

În anul 2008 a fost programat un sondaj 

public de măsurare a satisfacţie a 

clienţilor, cu rol în evidenţierea impactul 

modului de tarifare, în raport cu 

calitatea serviciilor prestate. Acest 

sondaj a fost realizat în cadrul Biroului 

Relaţii Publice a APAVITAL prin acţiuni 

specifice. 

În cursul anului 2009, acţiunea va fi 

reluată folosind o platformă nouă 

generată de impactul proiectului 

„a_port” privind „măsurarea satisfacţiei 

clienţilor” la nivel naţional, cu sprijinul 

Asociaţiei Române a Apei (A.R.A), 

SIVECO şi Universitatea Creştină din 

Bucureşti. 

Rentabilitatea, calitatea şi eficienta serviciului - 

preţurile şi tarifele practicate precum şi 

managementul asigurat de RAJAC-APAVITAL 

Iaşi, trebuie să asigure acoperirea integrală a 

costurilor de producţie şi exploatare, a cos-

turilor de întreţinere şi reparaţii, a 

amortismentelor aferente capitalului imobilizat 

în active corporale şi necorporale, a obligaţiilor 

ce derivă din contractul de administrare sau de 

delegare şi să includă cote pentru plata 

dobânzilor şi restituirea creditelor, pentru crea-

rea surselor de dezvoltare şi modernizare a 

sistemelor tehnico-edilitare, precum şi o cotă 

de profit; 

     

Calitatea serviciului oferit de RAJAC – 

APAVITAL Iaşi, a constituit şi în anul 

2008 elementul ataşat eficienţei servici-

ului, care devine astfel, un element din 

strategia menţinerii unor costuri reduse 

la serviciile oferite la standarde 

europene. 

Continuitatea din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ - operatorul este obligat să ia toate 

măsurile tehnice şi organizatorice pentru a fur-

niza/presta continuu serviciile de alimentare cu 

apă şi de canalizare, cazurile de întrerupere 

fiind strict reglementate şi sancţionabile în caz 

de nerespectare a condiţiilor de întrerupere; 

     

Continuitatea serviciilor  privind 

furnizarea în mod continuu 24 de ore 

din 24 şi în anul 2008 este un obiectiv 

care s-a menţinut la aceleaşi cote de 

performanţă. 
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Obiectiv  Nivel dec. 2008 Observaţii 

Adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor – 

RAJAC – APAVITAL Iaşi se obligă să presteze 

serviciile, inclusiv activităţile de întreţinere, 

reparaţii şi intervenţii accidentale, pentru 

satisfacerea, în orice moment, a doleanţelor 

justificate ale utilizatorilor; 

     

Adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor, 

continuă şi în 2008 trendul pozitiv creat 

prin dezvoltarea serviciilor oferite ON-

LINE la dispoziţia clienţilor, atât prin 

internet cât şi prin CALL CENTER, pentru 

care s-a constatat o creştere a 

comunicării directe dintre client şi 

operator, mai cu seamă folosind 

internetul şi telverde 0800808969. 

Accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul 

public, pe baze contractuale - RAJAC – 

APAVITAL Iaşi, împreună cu autorităţile 

administraţiei publice locale competente vor 

elabora planurile de dezvoltare şi extindere a 

utilităţilor astfel încât într-un interval de timp 

bine determinat să se creeze condiţiile de 

acces la utilităţi a tuturor utilizatorilor poten-

ţiali, condiţiile de acces fiind reglementate şi 

aceleaşi pentru toţi solicitanţii din aria de furni-

zare/prestare a serviciilor, iar condiţiile de 

furnizare/prestare sunt bine definite şi egale şi 

nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii în 

Contractele de furnizare/prestare şi utilizare a 

serviciilor ce au la bază Contractul – cadru de 

furnizare/prestare şi utilizare a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat de 

A.N.R.S.C.; 

     

În cursul anului 2008 regia s-a 

transformat în societate comercială. 

Una din consecinţele directe a constat 

în posibilitatea de a încheia contracte de 

concesiune a serviciilor publice de ali-

mentare cu apă şi canalizare, aplicându-

se principiile competenţei manageriale, 

financiare şi operaţionale, în con-

formitate cu legislaţia în vigoare. 

Această operaţiune a fost demarată în 

2008 şi urmează a fi finalizată în 2009. 

Creşterea performanţelor unităţii prin 

reducerea numărului de salariaţi, urmare a 

retehnologizărilor  realizate la  staţiile de pom-

pare, staţiile de tratare şi epurare exploatate; 

     

Creşterea performanţelor tehnologice 

(în strânsă legătură cu proiectul ISPA) a 

fost de natură să conducă la reducerea 

numărului de salariaţi. Acest efect direct 

al acţiunilor de retehnologizare a 

sistemelor exploatate, coroborat cu 

instabilitatea financiară la nivel mondial, 

determină o abordare restrictivă, 

radicală şi obiectivă pentru anul 2009. 

Reducerea consumurilor specifice de materii 

prime, carburanţi, consumabile. 
     

Reducerea consumurilor specifice de 

materii prime, carburanţi şi consumabile 

rămâne în continuare obiectivul primar 

pentru 2009 şi în perspectivă. 
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METROLOGIE 

Obiectiv  Nivel dec. 2008 Observaţii 

Menţinerea Autorizaţiei Laboratorului de 

Metrologie nr. BC – 05 – 06 /  21.03.2006 prin 

creşterea eficienţei verificărilor metrologice 

atât pentru mijloacele de măsurare de lucru 

proprii cât şi pentru terţi (persoane fizice, juri-

dice) în conformitate cu cerinţele standardului 

SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 – „Cerinţe generale 

pentru competenţa laboratoarelor de încercări 

şi etalonări”; 

     

În anul 2008 laboratorul de verificări 

metrologice a obţinut autorizaţia 

necesară funcţionării, conform 

specificaţiilor transmise de Biroul 

Român de Metrologie Legală Bacău 

(BRML), în paralel cu realizarea unor 

lucrări suplimentare de verificare a 

apometrelor din sistemele preluate în 

exploatare. 

Şi în 2008 laboratorul a abordat o 

politică „mai aproape de client” care se 

transpune printr-un pachet de servicii la 

dispoziţia clientului, prin tarife 

avantajoase. 

 

Realizarea unui număr mai mare de verificări 

metrologice efectuate la terţi; 
     

Creşterea numărului de contori ve-

rificaţi este proporţională cu o creştere 

a numărului de servicii specializate  

metrologice, fără a face rabat de la 

calitatea verificărilor. 

Reînnoirea, în urma examinărilor legale a 

autorizaţiilor metrologice pentru metrologii 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

laboratorului metrologic. 

     

Eficientizarea serviciului metrologic este 

proporţională cu eficientizarea pregă-

tirii, respectiv instruirea periodică a 

salariaţilor. 
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LICENŢIERE  

Obiectiv Nivel dec. 2008 Observaţii 

Menţinerea licenţei clasa 1 de R.A.J.A.C. 

Iaşi, ca operator în sfera serviciilor publice 

de alimentare cu apa şi de canalizare, prin 

Ordinul nr. 118/17.02.2006, emis de 

Guvernul României – Autoritatea de 

Reglementare pentru Serviciile publice de 

Gospodărie Comunală, pentru o perioadă 

de 5 ani şi includerea noilor arii de operare 

în licenţă. 

     

Alături de celelalte certificate care atestă 

performanţa managementului de CALITATE, 

MEDIU, SĂNĂTATE-SECURITATE şi LICENŢA 

DE OPERARE a constituit un obiectiv 

principal pentru anul 2008, în contextul 

extinderii ariei de operare şi al 

transformării regiei în societate pe acţiuni. 

AUTORIZĂRI LEGALE  

Obiectiv  Nivel dec. 2008 Observaţii 

Respectarea reglementărilor specifice 

din domeniul gospodăririi apelor, 

protecţiei mediului şi sănătăţii 

populaţiei - R.A.J.A.C-APAVITAL. Iaşi va 

menţine şi obţine până la sfârşitul 

anului 2008 autorizaţiile de  gospodări-

rea apelor, mediu şi sănătate publi-

că, pentru toate ariile de operare 

preluate în exploatare. 

     

Este deja cunoscut că operarea unui sistem de 

alimentare cu apă şi/sau canalizare nu poate fi 

realizată fără îndeplinirea unor cerinţe legale. 

În acest sens şi în 2008 au fost îndeplinite toate 

prevederile reglementate, îndeplinind cerinţele 

de conformare pentru sistemele existente, spe-

cificate în planuri şi programe, alături de speci-

ficaţiile menţionate în avize şi autorizaţii  pen-

tru sistemele nou preluate în exploatare, 

nefiind înregistrate amenzi, sancţiuni sau 

avertismente. 

CONTROL CALITATE MEDIU 

Obiectiv  Nivel 2008 Observaţii 

Asigurarea calităţii apei potabile 

furnizată utilizatorilor, în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, cu modificările şi 

completările ulterioare. În vederea 

monitorizării de control a calităţii apei 

destinate consumului uman în anul 

2006 se propun a fi efectuate un număr 

de cca. 150.000 prelevări şi analize 

probe chimice şi un număr de 10.000 

prelevări şi analize bacteriologice cu 

determinările parametrilor pentru un 

număr crescut de  indicatori; 

     

Garanţia calităţii apei potabile este asigurată şi 

în anul 2008 prin monitorizarea de control 

realizată de Laboratorul Analize Ape, al RAJAC 

– APAVITAL Iaşi dar şi prin monitorizarea de 

audit realizată de Autoritatea de Sănătate Pu-

blică Iaşi, care certifică produsul „APĂ 

POTABILĂ” în limitele stabilite prin lege. 
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Obiectiv  Nivel 2008 Observaţii 

Securitatea serviciului - funcţionarea 

optimă, în condiţii de siguranţă a 

persoanelor şi a construcţiilor, instalaţii-

lor, echipamentelor şi dotărilor 

corespunzător parametrilor tehnologici 

proiectaţi şi în conformitate cu caietele 

de sarcini, cu instrucţiunile de exploa-

tare şi cu regulamentele serviciilor; 

     

Securitatea serviciului este un deziderat aflat 

într-o continuă dezvoltare. Relaţia CLIENT – 

OPERATOR – COMUNITATE LOCALĂ a marcat în 

anul 2008 o creştere substanţială, conşti-

entizând părţile implicate asupra securităţii şi 

calităţii serviciului şi produsului oferit. Astfel, în 

2008 accentul a fost pus asupra respectării 

cerinţelor legale privind protejarea surselor de 

apă, aplicarea corectă a tehnologiei şi 

responsabilizarea utilizării raţionale a apei, în 

contextul vieţii moderne. 

Implementarea proiectului finanţat de 

Ministerul Finanţelor din Olanda, 

privind monitorizarea ON-LINE a unor 

parametri de calitate semnificativi în re-

ţeaua de distribuţie apă potabilă a 

municipiului Iaşi; 

     

Asigurarea calităţii apei potabile în 2008 a 

constituit un element de referinţă în modul 

prin care s-a realizat şi se realizează monito-

rizarea ON – LINE a parametrilor de po-

tabilitate a apei. Faţă de debutul acţiunii de 

monitorizare, la finalul anului 2008 putem 

vorbi de performanţă la superlativ, cu sprijinul 

guvernului Olandez, care a susţinut proiectul 

pilot de monitorizare ON – LINE a calităţii apei 

în oraşul Iaşi.  Început în ianuarie 2007, 

proiectul a fost finalizat  în luna noiembrie 

2008 şi a avut ca principal obiectiv 

monitorizarea on-line a calităţii apei furnizată 

ieşenilor şi transmiterea parametrilor fizico-

chimici către serverul central de la APAVITAL. 

Proiectul a inclus montarea de echipamente 

speciale de măsură în 17 puncte din zona pilot 

selectata pentru implementarea acestui 

proiect (Podu Ros –CUG –Miroslava), care să 

măsoare clorul rezidual, turbiditatea, 

conductivitatea electrică, temperatura şi 

presiunea.  

Implementarea acestui proiect are ca rezultat 

îmbunătăţirea calităţii apei folosind sistemele 

de clorinare automată, precum şi minimizarea 

riscului poluării bio-chimice şi bacteriologice a 

apei. 

Menţinerea înregistrării Laboratorului 

Control Calitate Mediu a R.A.J.A.C. Iaşi 

prin mărirea numărului de parametri 

analizaţi, în conformitate cu Ordinul 

Ministrului Sănătăţii nr. 764/2005 

pentru aprobarea procedurii de 

înregistrare la Ministerul Sănătăţii a 

laboratoarelor care efectuează 

monitorizarea calităţii apei potabile în 

cadrul controlului oficial al apei 

potabile; 

     

În anul 2008 se continuă procedura de în-

registrare a laboratorului la Ministerul 

Sănătăţii, conform prevederilor legale, pentru 

care a fost obţinut Certificatul nr. 90/2008, 

alături de eforturile depuse pentru  acreditarea 

la RENAR a laboratorului Analize Ape, prin care 

se va recunoaşte oficial competenţa acestuia, 

inclusiv a personalului,  de a desfăşura 

activităţi specifice, în conformitate cu normele 

de evaluare şi criteriile de acreditare.   
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Obiectiv  Nivel 2008 Observaţii 

Monitorizarea calităţii apelor uzate 
evacuate în reţeaua de canalizare, 
realizată în conformitate cu Angajamen-
tele României rezultate din procesul de 
negocieri cu Uniunea Europeană, pentru 
obiectivul de investiţii finanţat din 
fonduri UE prin Programul ISPA, 
nominalizat: „Modernizarea, extinderea 
şi retehnologizarea Staţiei de epurare a 
Municipiului Iaşi” cu termen de punere 
în funcţiune în anul 2008, care are ca 
scop asigurarea parametrilor de calitate 
ai apelor uzate conform cerinţei 
Directivei 91/271/EEC.

1
 

 

     

Analiza a continuat şi în anul 2008 prin monito-

rizarea calităţii apelor uzate evacuate în 

reţeaua de canalizare, care a fost  realizată şi 

susţinută cu principalii factori locali de mediu 

din Iaşi şi va contribui la îmbunătăţirea eflu-

entului evacuat în reţeaua de canalizare orăşe-

nească.  

La finalul anului se constată că o parte din 

firmele considerate surse de poluare pentru 

reţeaua de canalizare au performat prin 

implementarea tehnologiilor avansate de 

preepurare (dar şi ca efect secundar al 

reducerii - încetării activităţilor de producţie).  

 

 

                                                                 
1
 Comisia de audit pe probleme de calitate a apelor uzate industriale evacuate în sistemul de canalizare a Municipiului Iaşi, comisie constituită din 

reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Iaşi, Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Iaşi, Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Direcţia 
Apelor Prut, Sistemului de Gospodărire a Apelor Iaşi şi APAVITAL Iaşi, îşi propune mărirea progreselor pe care unităţile industriale le pot înregistra în vederea 
asigurării unor ape uzate industriale tratabile biologic şi a eliminării riscurilor deversărilor la canalizare a substanţelor periculoase pentru mediul acvatic, prin 
impunerea unor condiţii mai restrictive, apropiate sau peste limitele impuse de legislaţia în vigoare. 
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DEŞEURI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Pe linia protecţiei mediului, APAVITAL Iaşi a abordat strategia respectării standardelor naţionale şi europene de 
calitate. 
În acest sens, în anul 2008 unitatea noastră a aplicat măsuri sistematice în vederea desfăşurării activităţilor cu 
deşeuri doar cu respectarea cadrului legal corespunzător. S-a acordat prioritate următoarelor acţiuni: 
 

Conştientizarea angajaţilor asupra obligaţiei de  eliminare controlată a deşeurilor       

Eliminarea şi valorificarea deşeurilor doar în cadrul contractual       

Colectarea selectivă a deşeurilor, respectând principiul dezvoltării durabile şi al 
protejării mediului  

     

 

Indicator U.M. Valoare 

Numărul de analize efectuate la agenţii externi - 2008 Nr/an 5576 

Numărul de agenţi economici monitorizaţi Nr/lună 46 

Numărul de agenţi economici care au fost penalizaţi pentru depăşiri de parametri Nr/an 130 

CANTITĂŢILE ŞI COMPOZIŢIA NĂMOLULUI CE URMEAZĂ A FI DEPOZITAT (ESTIMAT) 

CANTITATE NĂMOL PENTRU DEPOZITARE 

  mc/zi mc/lu
nă 

mc/an Umidi
tate % 

s.u. % Sv/sm 
% 

Linia I Estimat 

ian 2008 

40 1220 14600 75% 25% 55/45 

(epurare mecano-biologică, 2,1 mc/s) + 

tratare utilizând instalaţii mobile de 

deshidratare a nămolului 

Efectiv 

dec 2008 

42,5 1293 15512 75% 25% 55/45 

*Date estimate, considerând deshidratarea nămolului în instalaţiile în curs de execuţie 

COMPOZIŢIA NĂMOLURILOR 

 Normat  Media 

2008 

pH 7,35 7,20 

Umiditate % 75 75 

Cenuşă - - 

Substanţa organică % - 45 

Substanţa anorganică % 
- 

55 

Materie organică mg/kg s.u. 
- 

- 

Mat. anorganică mg/kg s.u. - - 

Sulf total mg/kg s.u. 
- 

- 

Azot total mg/kg s.u. 
- 

- 

Fosfor mg/kg s.u. - - 

Calciu mg/kg s.u. 
- -

 

Fier mg/kg s.u. - 17496 

Mangan mg/kg s.u. - 190 

Magneziu mg/kg s.u. - 23 

Cadmiu mg/kg s.u. 10 3,1 

Cupru mg/kg s.u. 500 99 

Crom mg/kg s.u. 500 40 

Nichel mg/kg s.u. 100 36 

Plumb mg/kg s.u. 300 77 

Zinc mg/kg s.u. 2000 1245 
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SISTEMUL INFORMATIC 

 

Misiune: Sistemul informatic reprezintă infrastructura care permite managementului APAVITAL Iaşi, să opti-

mizeze funcţionarea tuturor structurilor organizatorice, pe toate nivelurile, sprijinind astfel transformările din 

cadrul companiei.  

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

eficienţă în funcţionare, profitabilitate:  

reducerea costurilor de funcţionare;      

îmbunătăţirea capacităţii de planificare;      

administrarea optimă a resurselor umane, tehnice, financiare 

şi informaţionale; 
     

creşterea calităţii serviciilor;      

management operaţional eficient.      

îndeplinirea obligaţiilor:  

îndeplinirea obligaţiilor contractuale;      

îndeplinirea obligaţiilor legale de orice tip şi respectarea 

regulamentelor şi normelor interne. 
     

securitatea viitorului  

elaborarea şi permanenta actualizare a strategiei companiei în 

domeniul securităţii informaţiei; 
     

pregătirea şi managementul continuu al schimbărilor;      

asigurarea infrastructurii tehnologice prin investiţii;      

implementarea, monitorizarea şi menţinerea securităţii 

informaţiei 
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ACTIVITĂŢI IT (TEHNOLOGII INFORMATICE) PLANIFICATE  

 

 

 

Activităţi şi cheltuieli globale şi defalcate pe programe (proiecte, activităţi, clase de activităţi): 

Toate valorile sunt în lei fără TVA 

 

 

 Planificat 
Ianuarie 
2008 

Realizat 
Decembrie 
2008 

Observaţii Nivel 

Mentenanţă pentru sistemul 

ERP CROS 

49.500 49.500 Abonamentul anual 

     

Consultanţă pentru dezvoltarea 

sistemului ERP CROS 

49.500 6.264 Reducerea este datorată 

efortului personalului 

propriu 
     

Securitate informatică 48.000 37.772 Reducerea este datorată 

efortului personalului 

propriu 
     

Servicii comunicaţii date 110.000 111.179 Diferenţă rezultată din 

variaţia cursului valutar      

Asigurarea infrastructurii teh-

nologice prin investiţii 

500.000 112.319 Reprogramare fonduri 

investiţii      

 

 

În anul 2008 s-a realizat Certificarea Sistemului de Management al Securităţii Informaţiilor conform 

condiţiilor din standardul ISO/IEC 27001 : 2005. 
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EXPLOATARE REŢEA APĂ  

 

 

OBIECTIVE ÎN ACTIVITATEA DE CAPTARE ŞI DISTRIBUŢIE 

 

 

Misiune: furnizarea continuă şi de calitate a serviciilor de alimentare cu apă. 

obiectiv Nivel realizat decembrie 
2008 

Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clienţilor 

24 ore/ 24 ore, la nivele de calitate corespunzătoare standardelor în vigoare. 
     

Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare.      

Realizarea şi menţinerea perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever      

Realizarea unui proiect pentru mărirea capacităţii de transport pe aducţiunea 

Ţimișești 
     

Înlocuirea zonelor (tronsoanelor) care nu mai prezintă siguranţă tehnică în 

exploatare 
     

Începerea lucrărilor de modernizare şi automatizare a Staţiei de pompare Ţimișești 

şi a lucrărilor de regularizare a albiei 
     

Respectarea planului de revizii şi reparaţii, precum şi remedierea avariilor conform 

normelor tehnice 
     

Încadrarea în consumurile specifice de energie şi reactivi.      

Reducerea consumurilor de apă tehnologice şi accidentale.      

Rezolvarea în termenul prevăzut de lege a sesizărilor şi reclamaţiilor.      

Ridicarea nivelului de pregătire a personalului prin organizarea de cursuri de 

instruire. 
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SARCINI SPECIFICE 

 

obiectiv 
Nivel realizat decembrie 
2008 

 Asigurarea debitului, presiunii cât şi a calităţii apei la consumatori 24 ore/24 ore      

Remedierea avarilor apărute şi rezolvarea în termenul prevăzut de lege.       

Revizii şi reparaţii ale armaturilor.      

Spălări tronsoane conducte.      

Spălări şi dezinfecţii a rezervoarelor de înmagazinare      

Înlocuiri tronsoane conductă cu grad avansat de uzură.      

Înlocuit branşamente cu grad avansat de uzură.      

Verificarea şi depistarea pierderilor ascunse prin reţeaua de canalizare, canale 

termice, reţele telefonice 
     

Monitorizarea consumurilor de apa pe microsectoare.      

Refacerea amplasamentelor după terminarea  intervenţiilor la avarii.      

Spălări şi dezinfecţie a conductelor de distribuţie, conform graficului.      
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EXPLOATARE REŢEA CANAL 

Misiune specifică: întreţinerea şi exploatarea reţelelor de canalizare din Municipiul Iaşi şi cartierele limitrofe 

acestuia: 

OBIECTIVE GENERALE 

Obiectiv Nivel de realizare, 
decembrie 2008 

evacuarea integrală a apelor uzate menajere, de la toţi consumatorii de apă 

racordaţi la reţeaua de canalizare; 
     

evacuarea apelor uzate industriale, de la întreprinderile racordate la reţea, care 

evacuează ape uzate pre-epurate; 
     

reparaţii conducte canalizare      

respectarea programului de curăţare guri scurgere, cămin vizită şi decolmatare 

reţele canalizare 
     

reparaţii cămine vizită şi guri scurgere      

curăţire, decolmatare şi spălare colectoare      

curăţire, decolmatare şi spălare canale      

evacuarea apelor meteorice de pe reţeaua stradală      

 îndepărtarea operativă a depunerilor din canale, cămine, sifoane pentru evitarea 

obturării secţiunilor şi descompunerea materiilor organice, care creează gaze 

mirositoare şi nocivităţi în zona de imediată şi medie vecinătate; 

     

prevenirea avariilor şi consolidarea punctelor slabe;      

perfecţionarea continuă a personalului de exploatare;      

extinderea reţelei de canalizare, astfel încât aceasta să poată deservi şi asigura 

evacuarea debitelor de apă, în continuă creştere, datorită industrializării centrelor 

populate, creării de noi cartiere, etc. 

     

Înfiinţarea unei formaţii de lucru cu personal instruit şi dotare corespunzătoare în 

vederea asigurării activităţii de urmărirea respectării încadrărilor în NTPA002-

2005 

     

Depistarea poluărilor accidentale şi eliminarea efectelor acestora      

Rentabilizarea activităţilor desfăşurate cu autospeciala din dotare      

Realizarea tuturor lucrărilor de reparaţii în cazul defecţiunilor accidentale sau 

avariilor, în termenele prevăzute de norme 
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SARCINI SPECIFICE 

Obiectiv Nivel de realizare, 
decembrie 2008 

Curăţirea şi decolmatarea colectorului casetat 3x 2250 x 2500 între Podul Sf. Ioan 

şi deversorul final.      

Decolmatarea subtraversării de la Podul Sf. Ioan , Arhitect Berindei şi Galata 
     

Instalarea sistemelor de alarmă şi siguranţă la staţiile de pompare din Tudor 

Vladimirescu şi Sarmisegetuza.      

Curăţirea colectorului mal stâng Bahlui. 
     

Întreţinerea utilajelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi de automatizare în 

conformitate cu planurile de întreţinere şi reparaţii. Efectuarea la timp a reviziilor 

la utilajele de pompare conform planurilor de revizii şi reparaţii 

     

Menţinerea în permanenţă stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor şi 

agregatelor de pompare din chesoanele pentru ape uzate.      

Înlocuirea permanentă a grătarelor şi capacelor din fontă deteriorate sau 

dispărute în vederea menţinerii integrităţii sistemului de canalizare.      

Verificarea periodică a unităţilor care procedează la pre-epurarea apelor uzate 

rezultate din procesele tehnologice în vederea respectării parametrilor acceptaţi 

de NTPA-002/2005 

     

Respectarea graficelor de curăţire a instalaţiilor şi decolmatarea colectoarelor de 

canalizare în vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a sistemului      

Aprovizionarea în timp util cu un stoc minim de materiale necesar remedierii 

diverselor intervenţii în reţea.      

Revizuirea la timp a stăvilarelor, grătarelor cât şi a clapetelor de reţinere pentru 

menţinerea în stare de funcţionare a acestor instalaţii.      

Înlăturarea efectelor poluărilor accidentale în cazul în care acestea apar 
     

Acţionarea operativă a formaţiilor de lucru la sesizările populaţiei privind 

funcţionarea la parametrii optimi a reţelei de canalizare      

Prevenirea pe cât posibil a defecţiunilor din reţeaua de canalizare care pot duce la 

înfundarea reţelei de canalizare.      

 



28 Aspecte tehnice |  Exploatare reţea canal 

 

INDICATORI SPECIFICI ACTIVITĂŢII DE CANALIZARE 

Indicator Planificat Ianuarie 
2008 

Realizat Decembrie 
2008 

Eficienţa energetică la pompare apă uzată/ cantitatea totală 

de apă uzată 

33.850,000 

kWh/1000m
3
 

40.564,000 

kWh/1000m
3
 

Deblocări / km reţea 
5650 5071 

Număr vidanjări / an 
2860 2068,8 

Număr metri liniari reţea decolmatată 107.500 m 132.467 m 

Bucăţi cămine de vizitare + guri de scurgere curăţate 
55900 50843 

 

Evoluţia producţiei fizice a contractelor de prestări servicii şi vidanjare 

An 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
estimat 

2008 
realizat 

Nr. contracte 

prestări serv. şi 

vidanjare (buc) 

84 64 58 72 53 61 255 658 1593 1850 

 

1142 

 

 

Fig. 2 Evoluţia producţiei fizice a contractelor de prestări servicii şi vidanjare  

(1999÷2008) 

DEŞEURI  

Cantităţi medii de deşeuri extrase din sistemul de canalizare în anul 2008  

Anul Total mc kg  
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Fig. 3 Evoluţia cantităţilor de deşeuri extrase din sistemul de canalizare  

  LUCRĂRI EXECUTATE ÎN PERIOADA AFERENTĂ RAPORTULUI 

Reparaţii şi înlocuiri 

S-au reparat şi remontat următoarele instalaţii anexe: 

Anexe înlocuite sau completate 2007 2008 

ramă pătrată cu capac 163 148 

capace din TN pentru cămin vizitare 79 4 

cămine vizitare canalizare Φ 600 12 11 

cămine vizitare canalizare Φ 800 39 23 

cămine vizitare canalizare Φ 1000 13 14 

grătare pluviale 82 76 

 

Reparaţii şi înlocuiri la reţele de canalizare (total 1317 m în anul 2008): 

Diametru Φ110 Φ125 Φ140 Φ160 Φ200 Φ315 Φ400 Φ500 Φ630 Total 

An 2007 385 150 89 277 266 315 159 18 - 1659 

An 2008 261 89 - 352 217 197 84 33 84 1317 

În aceeaşi natură cu activităţile specifice de canalizare, în baza contractelor de prestări servicii şi vidanjare 

încheiate cu diverşi beneficiari s-au executat prestări cu autospecialele din dotare în urma cărora s-a încasat: 

An 2005 2006 2007 
2008 
estimat 

2008 
realizat 

Valoarea încasărilor  
(RON) 

169.120,06 352.848,46 621.574,92 750.000,00 715.430,600 

(=1400 Kg/mc) 

2006 513 709800 

2007 420 572600 

2008 estimat 430 602000 

2008 realizat 535 749980 
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Fig. 4 Evoluţia cifrei de afaceri  aferente contractelor de prestări servicii şi vidanjare:  

Alte activităţi legate de canalizare: 

 înfiinţarea în sistemul de canalizare din municipiul Iaşi a 2-3 cămine de spălare şi curăţare a 

colectoarelor mari 

 igienizare cheson Dancu  

 reparaţii trotuare şi sistematizare TS în incinta S.P.A.U. Ciurea 

 reparaţii stăvilar Pod Metalurgie 

 reparaţii stăvilar Staţia 110KW 

 reziduurile extrase din instalaţii anexe ale reţelei de canalizare se transportă în depozitul 

amenajat de primăria municipiului Iaşi. 

Cantităţi deşeuri extrase din guri de scurgere şi cămine vizitare: 

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

2008 

mc 

29 39 41 43 55 31 73 60 14 106 - - 

2007 44 33 58 42 55 40 32 24 27 23 42 20 

2006 43 36 33 47 47 55 40 59 30 31 54 38 

Deşeuri 

Luna Total mc kg (=1400 Kg/mc) 

Ianuarie 29 40.600 

februarie 39 54.600 

martie 41 57.400 

aprilie 43 60.200 

mai  55 77.000 

iunie 31 43.400 

iulie 73 102.200 

august 60 84.000 

septembrie 14 19.600 

octombrie 106 148.400 

noiembrie   

decembrie   

 

Cantităţi de deşeuri extrase din sistemul de canalizare în anul 2008 
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EPURARE 

MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

Misiune: epurarea tuturor apelor uzate din reţeaua de canalizare şi tratarea nămolurilor, cu respectarea 

standardelor naţionale şi europene 

Obiective şi indicatori: 

Reducerea evacuărilor poluante în mediu, 

conform autorizaţiilor de mediu obţinute 
     

Staţia de epurare s-a încadrat în 

valorile impuse de autorizaţia de 

mediu 

Menţinerea în stare de funcţionare 

corespunzătoare a utilajelor, instalaţiilor şi 

obiectelor tehnologice de epurare a apelor uzate 

     
Nivelul estimat > 90% 

Nivel realizat: 97,50% 

Exploatarea în condiţii de eficienţă şi securitate a 

instalaţiilor şi volumelor de depozitare a 

nămolurilor 

     

Nu s-au înregistrat depăşiri ale 

indicatorilor cantitativi sau calitativi, 

evacuări necontrolate sau poluări 

accidentale  

Executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii în 

timpul cel mai scurt şi de calitatea 

corespunzătoare asigurării desfăşurării în bune 

condiţii a procesului tehnologic 

       

revizii  / reparaţii rezolvate în intervalul 

 0-24 h >75% 
     

rezolvate în intervalul  

0-24 h  79,11% 

revizii  / reparaţii rezolvate în intervalul  

2-5 zile < 20% 
     

rezolvate în intervalul  

2-5 zile  15,75% 

revizii  / reparaţii rezolvate în intervalul  

6-30 zile < 5% 
     

rezolvate în intervalul  

6-30 zile  3,97% 

Pregătirea personalului pentru intervenţii în caz 

de urgenţă 
     

Personalul de intervenţie în caz de 

urgenţă a fost instruit şi s-a executat 

o aplicaţie în luna Aprilie 2008 

conform planificării 

Cantitatea de apa uzata autorizată a fi evacuată 

prin GV2= 65 973 750  mc 
     

Cantitatea de apă uzată evacuată 

prin  

GV2 = 7 931 541 mc 

Cantitatea de apa uzata autorizată a fi evacuată 

prin GV3=66 225 600  mc 
     

Cantitatea de apă uzată evacuată 

prin               

GV3 = 57 640 940  mc 
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Indicatori de calitate admişi a fi evacuaţi prin 

GV2: 

MTS = 200,00 mg/l 

CBO5 = 180,00 mg/l 

CCO-Cr = 300,00 mg/l 

NH4 = 30,00 mg/l 

NO3 = 10,00 mg/l 

Substanţe extractibile = 25,0 mg/l 

     

Indicatorii de calitate realizaţi prin 

GV2: 

MTS = 138,08 mg/l 

BO5 = 135,17 mg/l 

CCO-Cr = 259,25 mg/l 

NH4 = 24,84 mg/l 

NO3 = 1,30 mg/l 

Subst. Extractibile = 15,14 

mg/l 

Indicatori de calitate admişi a fi evacuaţi prin 

GV3: 

MTS = 60,00 mg/l 

CBO5 = 35,00 mg/l 

CCO-Cr = 125,00 mg/l 

NH4 = 5,00 mg/l 

NO3 = nereglementat 

Substanţe extractibile = 20,0 mg/l 

     

Indicatorii de calitate realizaţi prin 

GV3: 

MTS = 25,08 mg/l 

CBO5 = 24,67 mg/l 

CCO-Cr = 67,33 mg/l 

NH4 = 0,65 mg/l 

NO3 =  

Subst. extractibile = 6,83 mg/l 

 

Încadrarea şi reducerea consumului de energie 

electrică 
     

Nivel programat: < 0,300kw/mc 

Nivel realizat: 0,173 Kw/mc 

Conlucrarea cu PIU ISPA din APAVITAL Iaşi, cu 

Contractorul şi cu Consultantul, pentru derularea 

în bune condiţiuni a Contractului de modernizare 

şi reabilitare a Staţiei de epurare Iaşi; exploatarea 

în condiţii specifice de derulare a Contractului, a 

Liniei I aflată în funcţiune 

     

Stadiul în care se află lucrările de 

retehnologizare a Liniei II apă şi a 

Liniei nămolului, demonstrează că 

între cei implicaţi a existat şi există o 

bună comunicare. 

Completarea cu tâmplărie metalică a staţiei de 

pompare a nămolului SPN 1, de la linia I aflată în 

funcţiune 

     Reprogramare fonduri de investiţii 

Conlucrare cu câştigătorul licitaţiei pentru 

amenajarea depozitului de nămoluri deshidratate 

de la SC COMTOM SA Tomeşti 

     Reprogramare fonduri de investiţii 

Conlucrare cu Serviciu AQ-CQ-M şi cu executanţii 

lucrărilor de amenajare a laboratorului de 

bacteriologie din cadrul laboratorului de ape 

uzate; eliberarea şi asigurarea spaţiilor de lucru 

pentru personalul ce va părăsi actualele 

amplasamente 

     Reprogramare fonduri de investiţii 

Reamenajarea spaţiilor din clădirea fostei 

centrale termice a staţiei de epurare 
     Reprogramarea investiţiei 

Executarea de reparaţii la clădirea de exploatare 

a SRA Dancu 

     

 
Reprogramare fonduri de investiţii 

Lucrări pentru executarea unei construcţii uşoare 

de protecţie pe timp friguros a instalaţiilor de 

deshidratare a nămolurilor 

     

S-a realizat de către Secţia SEM o 

construcţie uşoară din panouri 

sanwich care a înglobat întregul 

sistem de deshidratare, instalaţiile şi 

utilajele fiind protejate, exploatarea 

realizându-se în condiţii superioare. 



Aspecte tehnice| Epurare 33 

 

LUCRĂRI PROGRAMATE PENTRU ANUL 2008 

Lucrarea Nivel de realizare 
decembrie 2008 

Observaţii 

Modernizarea sistemului de colectare a plutitorilor de la 

decantoarele secundare nr. 3 şi 4, conform celor 

executate la DSL-urile nr. 1,2,5 şi 6 
     

Au fost montate conductele 

de evacuare a plutitorilor, au 

fost realizate racordurile la 

reţeaua de canalizare internă, 

au fost curăţate căminele şi 

reţeaua de canalizare 

Realizarea sistemului de evacuare a plutitorilor către 

intrarea în staţie prin canalizarea de la paturile de uscare, 

la DSL-urile enumerate mai sus 

     

A fost realizat un racord de 

canalizare Dn 300 cu 

lungimea de cca. 8 m, un 

cămin de racord la reţeaua de 

canalizare Dn 400 de la 

paturile de uscare şi 

racordarea efectivă a celor 

două reţele 

Realizarea lucrărilor de revizii şi reparaţii, conform 

planului anual întocmit 

     

Chiar dacă au mai fost 

greutăţi cu aprovizionarea 

tehnico-materială, prin 

strădaniile personalului SEM 

şi a altor unităţi terţe, s-a 

reuşit ca reviziile-reparaţiile 

să fie executate la timp 

Evacuarea nămolului din şirurile de paturi de uscare nr. 7 

şi 8, în vederea creării de spaţii de depozitare a 

nămolurilor de la instalaţia de deshidratare mecanic 

     

Până la sfârşitul lunii iunie 

2008 , s-a reuşit evacuarea 

întregii cantităţi de nămol 

spre depozitul de deşeuri 

menajere a Municipiului Iaşi 

şi s-au predat paturile către 

Contractor în vederea 

modernizării 

Executarea de lucrări de amenajare a paturilor de uscare 

din şirurile 7 şi 8, prin reabilitarea drenurilor şi demolarea 

gardurilor despărţitoare, în vederea creării posibilităţilor 

de manevrare a tractoarelor şi remorcilor cu nămol 

deshidratat şi a folosirii cât mai eficiente a acestor spaţii 

     

Lucrarea s-a predat Contrac-

torului lucrărilor de retehno-

logizare, care a efectuat lu-

crări numai pe şirul 8 de  

paturi 

Executarea lucrărilor de remediere a defecţiunii apărute 

la fibra optică, precum şi revizia generală a reţelei de 

comunicaţii tehnologice prin fibră optică 

     

S-a remediat defecţiunea, s-a 

făcut şi o revizie parţială a 

reţelei de către automatiştii 

Secţiei SEM, dar nu s-a putut 

face din lipsă de aparataj şi 

personal specializat 

măsurătorile specifice 

Executarea lucrărilor de modificare a softului de 

funcţionare a pompelor de nămol activ recirculat pentru 

a corespunde necesităţilor concrete de funcţionare 

(comanda funcţionării pompelor în funcţie de debitul 

efectiv vehiculat) 

     

Lucrarea nu mai este necesa-

ră deoarece nu este în con-

cordanţă cu tehnologia ce se 

va aplica în Linia II de epurare 
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Modificarea softului de supraveghere şi comandă a 

funcţionării bazinelor de aerare în funcţie de concentraţia 

de oxigen şi de suspensii în anumite puncte de măsură 

(conform softului original al funcţionării treptelor 

biologice ale liniilor I şi II) 

     

Lucrarea nu mai este 

necesară deoarece nu este în 

concordanţă cu tehnologia ce 

se va aplica în Linia II de 

epurare 

Executarea lucrărilor necesare acreditării RENAR a 

laboratorului staţiei de epurare (aducerea şi montarea 

mobilierului de laborator, aducerea, montarea şi punerea 

în funcţiune a aparatelor şi echipamentelor de laborator) 

     

S-au executat lucrările de 

construcţie şi instalaţii 

conform proiectului, s-au 

adus şi montat toate 

aparatele de laborator 

necesare, s-a montat 

mobilierul specific de 

laborator, cu excepţia celui 

de la laboratorul de 

bactereologie care necesită 

alte lucrările de amenajare şi 

care nu se acreditează 

Realizarea tuturor lucrărilor de reparaţii în cazul 

defecţiunilor accidentale sau avariilor în cazul cel mai 

scurt cu putinţă      

Ori de câte ori a fost necesar, 

Secţia Electro-Mecanică a 

realizat lucrările de 

remediere necesare 

Realizarea tuturor lucrărilor care revin staţiei de epurare 

în legătură cu implementarea Programului ISPA 

     

Datorită faptului că 

implementarea Contractului 

de modernizare şi 

retehnologizare a Liniei II apă 

şi Liniei nămolului se 

efectuează în condiţii de 

exploatare a Liniei I, a fost şi 

este încă nevoie ca Secţia 

Epurare să asigure utilităţile 

din şantier, să evacueze 

nămolul din zonele care 

urmau a fi preluate de către 

Contactor, să asigure 

asistenţa tehnică în şantier în 

legătură cu instalaţiile 

existente (aflate sau scoase 

din funcţiune), să vegheze ca 

lucrările care se execută să nu 

afecteze buna funcţionare a 

instalaţiilor şi echipamentelor 

aflate în funcţiune, să se 

asigure că sunt evitate 

avariile şi accidentele 

Înlăturarea efectelor poluărilor accidentale, în cazul în 

care acestea apar      
Nu s-au manifestat poluări 

accidentale 
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ALTE ACTIVITĂŢI  

 

PROIECTARE 

 

 

STRUCTURA DOCUMENTAŢIILOR PLANIFICATE ÎN  ACTIVITATEA DE PROIECTARE: 

 

 Planificat Realizat decembrie 2008 

Studii de pre-fezabilitate 4 - 

Studii de fezabilitate 42 7 

Proiecte tehnice, detalii execuţie 62 49 

Proiecte de autorizaţie de construire 42 33 

 

 

VALOAREA PRODUCŢIEI:  

Planificat 2008 1.700.000 RON 

Realizat  1.100.000 RON 

Grad de realizare 64,7% 
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ELABORARE PROIECTE PE DIVERSE TIPURI DE LUCRĂRI 

 Planificat  
(ian. 2008) 

Realizat  
(dec. 2008) 

  Lucrări de reparaţii curente 20 17 

  Lucrări de investiţii 42 38 

Lucrări de reparaţii capitale 3 - 

Înlocuiri – extinderi sau conducte distribuţie apă potabilă 

stradale 

19 15 

Înlocuiri – extinderi sau conducte distribuţie canalizări 

stradale 

4 2 

Modernizări – reamenajări construcţii şi instalaţii 

aferente 

7 17 

Înfiinţare – extinderi sisteme de alimentare cu apă 3 3 

Înfiinţare – extinderi sisteme canalizare 3 - 

Lucrări de amenajare depozitare nămol 1 1 

 

Menţionăm că diferenţa număr de proiecte pe faze de proiectare şi tipuri de lucrări se justifică prin faptul că la 

aceeaşi lucrare au fost elaborate mai multe faze de proiectare. 

 

DEFECTOSCOPIE 

Misiune: identificarea pierderilor ascunse de apă, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de 

distribuţie a apei (cum ar fi lipsa de presiune sau infiltraţii de apă în cămine de canal, telefonie, termoficare sau 

subsoluri de imobile) sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile 

ascunse de apă în zonele cu versanţi alunecători.  

Alte activităţi desfăşurate în cadrul laboratorului sunt: 

1. de identificare a traseelor conductelor metalice şi cablurilor electrice sau de telefonie; 
2. de localizare a capacelor de vane, hidranţi sau cămine acoperite în urma unor lucrări edilitare; 
3. măsurări de debite instantanee sau pe o perioadă de minim 24h; 
4. măsurări de presiuni; 
5. analiza volumului de apă înregistrat în diferite puncte de măsură cu ajutorul unor loggere pe perioade 

de timp de până la o săptămână, necesare pentru evidenţierea consumului real de apă pe intervale 

orare în vederea dimensionării corecte a sistemului de măsură. 
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ACTIVITĂŢI CURENTE ALE LABORATORULUI DEFECTOSCOPIE REŢELE APĂ 

ACTIVITĂŢI CURENTE 

IA
N

 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
P

R
 

M
A

I 

IU
N

 

IU
L

 

A
U

G
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

I 

D
E

C
 

TOTAL MEDIA 

AN LUNARĂ 

1. Detectări pierderi apă 
(total) 

18 37 31 7 21 22 46 26 28 27 22 12 297 24,75 

1.1. Solicitări interne 16 37 28 5 17 22 43 26 26 20 21 11 272 22,60 

1.2. Solicitări externe 2 0 3 2 4 0 3 0 2 7 1 1 25 2,10 

2. Număr total de solicitări 
scrise înregistrate 

6 2 4 2 9 2 6 7 7 10 6 5 66 5,50 

2.1. Solicitări interne 1 0 1 0 1 1 2 1 0 3 1 2 12 1,00 

2.2. Solicitări externe 5 2 3 2 8 1 4 6 7 7 5 3 54 4,50 

3. Localizări trasee 
conducte 

73 69 65 51 71 79 78 71 52 35 32 27 703 58.67 

4. Localizări capace, prize, 
hidranţi 

46 27 30 47 39 39 56 28 36 76 40 12 476 39,67 

5. Măsurări debite cu 
debitmetrele ultrasonice 2 7 4 1 0 0 0 0 4 2 4 2 26 3,31 
UDM 100 şi UDM 200 

6. Măsurări debite cu 
logere 

1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 - 12 1,00 

7. Măsurări presiuni cu 
logere 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 - 8 0,67 

Notă: situaţia pentru luna decembrie reprezintă activităţile înregistrate în perioada 01-15 decembrie. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI LABORATORULUI DEFECTOSCOPIE REŢELE APĂ  

 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

U.M. 

IA
N

 

FE
B

 

M
A

R
 

A
P

R
 

M
A

I 

IU
N

 

IU
L 

A
U

G
 

SE
P

 

O
C

T 

N
O

I 

D
EC

 

I1. Eroare de localizare    a 
pierderilor de apă 

                        

 TOTAL    18 37 31 7 21 22 46 26 28 27 22 12 

< 1%, min. 60% (%) 33,3 54,0 68,0 57,0 38,0 68,0 69,6 57,7 71,4 77,8 63,6 50,0 

1÷5%, max. 33% (%) 39,0 27,0 19,0 28,6 47,6 18,2 21,7 30,8 21,4 14,8 27,3 33,3 

> 5%, max. 10% (%) 27,7 19,0 13,0 14,4 14,4 13,8 8,7 11,5 7,2 7,4 9,1 16,7 

I2. Durata de rezolvare a 
cererilor  

                        

     < 5 zile 
lucrătoare 

 4 2 4 2 8 2 6 6 4 6 3 1 

     5÷10 zile 
lucrătoare 

  2 - - - 1 - - 1 3 4 3 4 

     Total   6 2 4 2 9 2 6 7 7 10 6 5 

I3. Gradul de rezolvare a 
cererilor 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% În 
lucru 
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TEHNIC ŞI MECANO-ENERGETIC 

OBIECTIVE ÎN DOMENIUL ENERGETIC 

obiectiv Nivel realizat decembrie 2008 

Încadrarea consumurilor energetice în cantităţile repartizate, astfel încât 
societatea de furnizare a energiei electrice S.C. E.ON Moldova S.A. să nu 
perceapă penalităţi. 

     

Reducerea consumului de energie la orele de vârf de sarcină, la 
consumatorii captivi care au tarif de tip binom, perioadă în care furnizorul 
de energie electrică practică un tarif majorat de aproximativ trei ori faţă de 
tariful normal. 

     

Încadrarea consumului de energie electrică la marii consumatori ai 
APAVITAL – IAŞI, la care s-au încheiat contracte de consumatori eligibili, în 
curba de sarcină prognozată. 

     

Centralizarea datelor energetice pentru micii consumatori ce urmează a fi 
preluaţi de către APAVITAL – IAŞI, obţinerea avizelor energetice şi 
încheierea contractelor de furnizare  energie electrică. 

     

Urmărirea contractelor de furnizare a energiei termice şi cele de furnizare 
a gazului metan.      

Întocmirea planului de eficienta energetica şi rapoartele solicitate de ARCE 
(Agenţia Română de Conservare a Energiei) – filiala IAŞI.      

 

ACTIVITATEA LEGATĂ DE FUNCŢIONAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR 

obiectiv Nivel realizat decembrie 2008 

Urmărirea planului de revizii şi reparaţii pe anul 2008 şi verificarea 
lucrărilor ce se vor efectua de către formaţiile de lucru prin confruntarea 
cu devizele aferente. 

     

Înnoirea  contractelor service şi monitorizarea lor în  permanenta pentru 
următoarele domenii : 

 monitorizarea utilajelor dinamice şi diagnosticarea 
funcţionării acestora 

     

 colectarea uleiurilor uzate, filtrelor auto şi deşeurilor 
textile îmbibate cu produse petroliere      

 service, revizii şi reparaţii motopompe şi utilaje acţionate 
de motoare termice şi electrice      

 service post garanţie pentru pompe submersibile  
     

Întocmirea situaţiei utilizării fondului de timp la utilajele de pompare din 
cadrul companiei.       

Întocmirea - pe baza caracteristicilor utilajelor de pompare şi a orelor de 
funcţionare – de noi algoritmi de reparaţii necesari programului CROS 

     

 



Aspecte tehnice| Alte activităţi 39 

 

METROLOGIC ŞI ISCIR  

 

obiectiv Nivel realizat decembrie 2008 

Urmărirea încadrării în graficul de revizii, precum şi calitatea lucrărilor la 
instalaţiile de ridicat şi cele de cântărit, în conformitate cu normativele în 
vigoare şi contractele – service existente. 

     

Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea autorizării ISCIR pentru instalaţiile 
termice noi (cazane, boilere, compresoare, instalaţii de ridicat)  

     

Înnoirea contractelor-service, la instalaţiile de ridicat, cazanele pentru 
încălzire şi ACM din cadrul centralelor termice, instalaţiile sub presiune 

     

 Efectuarea verificările periodice ISCIR scadente la instalaţiile de ridicat, 
instalaţiile sub presiune, cazanele din centralele termice în vederea 
prelungirii autorizării de funcţionare a utilajelor respective. 

     

 Efectuarea verificărilor metrologice periodice scadente la instalaţiile de 
cântărit şi laboratorul de apometre. 

     

Înnoirea contractului service pentru instalaţiile de cântărit.      

 

 

ACTIVITĂŢI TEHNICE LEGATE DE ACHIZIŢIA BUNURILOR DE NATURA MIJLOACELOR FIXE  

 

obiectiv Nivel realizat decembrie 2008 

Actualizarea permanenta a Listei de Achiziţii Utilaje (inclusa în Planul Anual 
de Achiziţii), în funcţie de evenimente 

     

Întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a caietelor de sarcini la 
procedurile de achiziţii de utilaje, instalaţii, alte echipamente. 

     

Întocmirea estimărilor valorice pentru achiziţiile de utilaje, instalaţii, alte 
echipamente. 

     

Efectuarea analizei tehnico – economice la ofertele de utilaje, instalaţii, 
alte echipamente. 

     

Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi la 
eventualele contestaţii depuse de ofertanţi 

     

Întocmirea situaţiilor privind achiziţiile de utilaje, conform solicitărilor 
ANRMAP, DGF etc.. 

     

 

 



40 Aspecte tehnice |  Alte activităţi 

 

ACŢIUNI PLANIFICATE 2008 

 

obiectiv Nivel realizat decembrie 2008 

Achiziţionarea de sisteme de monitorizare a cantităţilor de energie 
electrică şi a calităţii acesteia, la alţi mari consumatori, cu posibilitatea 
transmiterii informaţiilor direct la Dispeceratul APAVITAL – IAŞI. 

     
(reprogramarea investiţiei) 

 Întocmirea în anul 2008 a unui bilanţ energetic, în condiţiile respectării 
prevederilor Ordonanţei 34 / 2006 privind achiziţiile publice, pentru 
următoarele obiective ale APAVITAL. – IAŞI  

     

Participarea la cursurile de instruire organizate de către reprezentanţii 
A.N.R.M.A.P. în vederea  asimilării normelor europene în domeniul 
achiziţiilor publice. 
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EMITEREA DE AVIZE 

 

OBIECTIVE 

obiectiv Nivel realizat decembrie 
2008 

eliberare avize de apa-canal pentru amplasamente: construcţii, reţele electrice, reţele şi 

branşamente gaze naturale, cabluri telefon, reţele de termoficare, la populaţie şi agenţi 

economici; 

     

eliberare aviz de apa-canal pentru schimbare titular de contract;      

aviz tehnic pentru înfiinţare asociaţie de proprietari;      

aviz de principiu şi definitiv  pentru racord apa canalizare şi extinderi reţele de apa şi/sau 

canalizare la populaţie şi agenţi economici; 
     

proiect de execuţie pentru racord apa-canal la populaţie şi agenţi economici;      

proiect de execuţie separare apa-canal la populaţie şi agenţi economici ;      

proiect montare contor pe branşament existent la populaţie şi agenţi economici;      

răspunsuri la sesizări şi petiţii ;      

redimensionări apometre ;      

proiectare extinderi reţele apă-canal.      
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CARTARE - GIS 

Misiune: proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi 

canalizare din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din  aria de operare a companiei), precum şi rafinarea 

informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate. 

OBIECTIVE 

Obiectiv 
Efectiv decembrie 
2008 

Corectarea geometriei informaţiei grafice prin implicarea specialiștilor Secţiei 

Canalizare, utilizând aplicaţia client – server  NetSET si completarea BD de tip atribut 

aferentă reţelei  de apă/canalizare din Municipiul Iaşi cu date de interes pentru 

utilizatorii aplicaţiei; 

     

Completarea bazei de date de tip atribut a obiectivelor aflate în exploatarea companiei 

sau pentru localităţile ce vor fi preluate cu informaţii utile şi realizarea de hărţi 

tematice cu segregare vizuala sugestiva; 

     

Prelucrarea si restructurarea si datelor GIS existente astfel încât gestionarea acestora 

să se realizeze în condiţii de siguranţă, iar cele mai deosebite valente ale aplicaţiei GIS 

NetSet date de  exploatarea prin analize afișate pe ecran numite generic Hărţi 

Tematice,  sa fie sugestive şi utile tuturor utilizatorilor aplicaţiei 

     

Participarea şi implicarea prin furnizarea de date grafice si nongrafice necesare 

derulării în condiţii optime a proiectului pilot aferent microsectorului din zona Podu 

Ros – Nicolina- capat CUG, microsector ce face obiectul Proiectului  cu Olanda. 

     

Respectarea procedurilor de lucru specifice      

Introducerea unui nou tip de prestare către clienţi şi anume  realizarea planurilor de si-

tuaţie prin măsurători topografice . 
     

Depăşirea stadiului de gestionare baza de date apa şi canalizare şi trecerea la etapa su-

perioara de analiza funcţionare sistem alimentare cu apa şi sistem canalizare. 
     

Realizarea unui proiect GIS – ZONA METROPOLITANĂ      

Introducere branşamente cu atribute      

Alte activităţi realizate : 

Obţinere suport grafic pentru localităţile Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei şi 

Scobinţi_Pârcovaci având ca suport ortofotoplanurile judeţului,  în vederea realizării 

masterplanului pentru Judeţul Iaşi. 

Ridicări topografice a unor obiective aflate în exploatarea societăţii (SPAU, SPAP şi 

rezervoare) din Municipiul Iaşi. 

Prelucrare date, generare suprafaţa cu regim sever şi listarea conţinutului formatat pe 

suport hârtie (planuri), pentru obiectivele din Municipiul Iaşi, aflate în exploatarea 

societăţii, etc. 

     

Note: 

Finalizarea acestui proiect permite realizarea de interogări complexe (lungimi de reţea pe: diametre, pe tip material, pe tip reţea), creare 

de  harţi tematice, rapoarte complete şi complexe care reflecta starea informaţiei la un moment dat. 

Calitatea informaţiei asignate fondului grafic vectorial al proiectului de canalizare (conţinut şi precizie) este ridicata datorita faptului ca 

mărimile sunt măsurate în teren ( în cămine), dar este nevoie de dozarea efortului  nucleului funcţional al aplicaţiei în creşterea calităţii 

coerentei informaţiilor, incomplete datorita dezvoltării edilitare realizata uneori necorespunzător (cămine asfaltate, acoperite de 

construcţii). 
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SINOPSIS SECŢIA TÂRGU FRUMOS  

MISIUNE 

 furnizarea continuă şi în mod eficient a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare către toţi 

consumatorii 

ARII DE OPERARE LA 31 DECEMBRIE 2008 

 Oraşe : Tg. Frumos, Hârlău şi Pd. Iloaie 

 Comunele : Belceşti, C. Caprei, Focuri, Gropniţa, I. Neculce, Strunga, Butea, Mirceşti, Hălăuceşti, Răchiteni, 

Lespezi, Sireţel, Mirosloveşti, Deleni, Scobinţi şi Cepleniţa, Ciohorăni. 

 Localităţile : Scobâlţeni, Henci, Budăi, Satu Nou, Tansa, Arama, Săveni, Singeri, Bulbucani, Mălăieşti, Forăşti, 

Prigoreni, Războieni, Buznea, Ganesti,  Hăbăşeşti, Cucova, Fărcăşeni, Brătuleşti, Fedeleşeni, Luncaşi, Ursăreşti, 

Izvoarele, Soci, Verşeni, Miteşti, Fetesti, Pîrcovaci, Zagavia, Poiana, Feredeni, Maxut, Slobozia. 

 I.A.S. Cotnari 

CAPACITĂŢI                      

 Apă potabilă – 574 l/s 
 Capacităţi de stocare – 18170 m3 
 Epurare mecanică şi biologică a apelor uzate orăşeneşti – 236 l/s treapta biologică şi 855 l/s treapta 

mecanică 
 Reţele de canalizare – 53,5 km 
 Lungime  reţele aducţiune – 116,9  km 
 Lungime  reţele distribuţie – 316,5 km 

CLIENŢI  

Nr. branşamente: 12500 

Secţia Tg. Frumos prestează în localităţile menţionate mai sus activităţile specifice APAVITAL pentru un număr 

de  1046 persoane juridice şi 11454 locuitori. 

Tipuri de clienţi La 31 dec. 2006 La 31 dec. 2007 La 15 dec. 2008 (prognozat) 

Clienţi persoane fizice 

(abonaţi casnici)                        

6315 8560 11454 

Clienţi persoane juridice din 

care :                         

518 886 1046 

Asociaţii de proprietari 179 185 186 

Ag Economici              284 609 730 

Instituţii de stat 

                                       

55 92 130 

Total (abonaţi casnici + pers. 

juridice)            

6833 9446 12500 

Grad de contorizare anticipat la 31.12.2008: 100%                 

Realizat la 31.12.2008 :  99%                                                         



44 Aspecte tehnice |  Sinopsis Secţia Centre Comunale 

 

SINOPSIS SECŢIA CENTRE COMUNALE 

 

PRIVIRE GENERALĂ 

Secţia Centre Comunale are ca obiect de activitate captarea, transportul, tratarea şi distribuţia şi încasarea apei 

potabile, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate din Sectoarele Vlădeni, Răducăneni, Ţibăneşti şi 

Microsectoare Prut. 

Sectorul Vlădeni îşi desfăşoară activitatea în următoarele localităţi: Vlădeni, Hălceni, Mitoc, Şipote, Iazul Nou, 

Chişcăreni, Andrieşeni, Buhăeni, Fântânele, Glăvăneşti, Iepureni, Spineni şi Plugari. 

Sectorul Răducăneni îşi desfăşoară activitatea în următoarele localităţi: Răducăneni, Bohotin, Isaia, Gorban, 

Scoposeni, Gura Bohotin, Zberoaia şi Moşna. 

Sectorul Ţibăneşti îşi desfăşoară activitatea în următoarele localităţi: Ţibăneşti, Tungujei, Glodenii Gândului, 

Războieni, Grieşti, Jigoreni, Văleni, Suhuleţ, Tansa, Cuza Vodă, Alexeşti, Ipatele, Slobozia şi Bâcu. 

Sectorul Microsectoare Prut a luat fiinţă în martie 2008 şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele localităţi: 

Bivolari, Soloneţ, Buruienești, Tabăra, Victoria, Sculeni, Stânca, Luceni, Icușeni, Frăsuleni, Șendreni, Golăiești, 

Grădinari, Podu Jijia, Cilibiu, Ungheni, Bosia, Prisăcani, Moreni, Ţigănaşi, Cârniceni şi M. Kogălniceanu. 

REŢELE  

 Lungime  reţele distribuţie apă potabilă    =   246,65 km 

 Lungime  reţele canalizare   =  23,19 km. 

STAŢII DE TRATARE ŞI  EPURARE 

 Vlădeni Răducăneni Ţibăneşti Microsectoare 

Staţie de tratare 32 l/s 36 l/s 30 l/s 10 l/s 

Staţie de epurare 25 l/s 30 l/s 26 l/s - 

 

NUMĂRUL DE CLIENŢI DESERVIŢI PE SECTOARE, SERVICIU ŞI TIP CLIENT 

Sector Serviciu Abonaţi casnici 

Număr familii 
deservite în cadrul 
asociaţiilor de 
proprietari 

Agenţi economici 

Vlădeni Apă 1590 214 56 

Vlădeni Canal 26 214 22 

Răducăneni Apă 1307 216 66 

Răducăneni Canal 144 216 39 

Ţibăneşti Apă 972 208 63 

Ţibăneşti Canal 48 208 28 

Microsectoare Prut Apă 1691 0 17 

Microsectoare Prut Canal 0 0 0 
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PRODUCŢIE ŞI ASPECTE COMERCIALE 

 

OBIECTIVE 

OBIECTIVE DE PRODUCŢIE 

Obiectiv Nivel decembrie 
2008 

Încheierea şi derularea contractelor/actelor adiţionale cu Administraţia Naţională “Apele Române” 

- Direcţia Apelor Prut Iaşi, Direcţia Apelor Siret-Bacău şi Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, 

privind prelevarea cantităţilor de apă brută din surse şi preluarea în emisari a apelor uzate epurate 

precum şi cu SC APA GRUP SA Botoşani privind distribuirea de apă potabilă pentru localităţile 

Andrieşeni şi Bivolari. 

     

Întocmirea şi urmărirea realizării Programului anual de contorizare în cadrul RAJAC -APAVITAL Iaşi; 

     

Întocmirea şi urmărirea realizării Programului anual de Reparaţii Curente în cadrul RAJAC -

APAVITAL Iaşi;      

Întocmirea şi urmărirea Planului de întreţinere şi reparaţii utilaje în cadrul RAJAC -APAVITAL Iaşi; 

     

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din dotare în cadrul RAJAC -APAVITAL 

Iaşi conform Programului anual de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;      

Întocmirea şi urmărirea Programului de măsuri pentru reducerea pierderilor – programul de 

sectorizare;      

Evidenţa lunară a producţiei fizice şi valorice realizată la nivel de companie. 

     

 

OBIECTIVE COMERCIALE 

Obiectiv Nivel decembrie 2008 

Întocmirea şi derularea contractelor privind furnizarea de apă rece prin hidrofor  de către CET - 

UFET Iaşi la blocurile cu regim de înălţime mai mare decât (p+4) nivele; 
     

Încheierea şi derularea contractului de service – revizii, verificări metrologice pentru aparatele de 

măsură din dotarea unităţii cu SC ACK SRL Paşcani; 
     

Încheierea şi derularea contractului privind vizualizarea – expertizarea Galeriei hidrotehnice 

Strunga; 
     

Urmărirea derulării Contractelor de service pentru utilaje, autovehicule, colectare deșeuri, scule 

de mica mecanizare      
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE (MUN. IAŞI ŞI ZONA LIMITROFĂ) 

Obiectiv programat ianuarie 2008 Nivel de 
realizare 

Observaţii decembrie 2008 

Urmărirea derulării în condiţii legale  a contractelor/ 

actelor adiţionale privind furnizarea serviciilor de apa-

canal  încheiate cu clienţii companiei din Zona 

Metropolitana. 

     

Numărul de contracte  furnizare 

servicii apa-canal Zona 

Metropolitană Iaşi la data de 

31.10.2008 a fost de 17.068. 

Lecturarea contorilor aflaţi pe branşamentele clienţilor 

companiei din Zona Metropolitana cu respectarea 

rutelor prestabilite şi la datele convenite cu utilizatorii. 

     

La data de 31.10.2008 numărul 

contorilor lecturaţi lunar pentru 

Zona Metropolitană Iaşi a fost de 

19.377. 

Distribuţia facturilor la toţi clienţii companiei şi a unei 

părţi din corespondenta la utilizatorii din Zona 

Metropolitana prin postă şi curierat ( salariaţi  

APAVITAL - agenţi prestări servicii din cadrul Serviciului 

Clienţi Facturare-Încasare). 

     

Media lunară a facturilor 

distribuite clienţilor unităţii 

noastre in anul 2008 a fost de 

15.547 bucăţi. 

Urmărirea zilnica a plăţilor efectuate de clienţii 

companiei pe partea de furnizare servicii apă-canal şi 

aplicarea  măsurilor de sistare servicii pentru utilizatorii 

rău platnici cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare (notificare prealabila). 

    

Obiectiv îndeplinit parţial 

deoarece pe perioada de vară a 

fost suspendată activitatea de 

sistare servicii utilizatori rău 

platnici datorita temperaturilor 

ridicate înregistrate.  

Monitorizarea branşamentelor utilizatorilor cu serviciile 

sistate din diverse motive ( la cerere, datorii, etc.…) si 

aplicarea de sancţiuni in cazul depistării unor  

intervenţii neautorizate în reţelele companiei. 

     
Pe parcursul anului 2008 au fost 

efectuate verificări la un număr 

de 3.612 branşamente. 

Analiza petiţiilor clienţilor companiei, verificare in teren 

atunci când se impune, si răspuns la cele solicitate în 

termen legal. 
     

Au fost soluţionate toate petiţiile 

şi cererile în termenul legal. 

Înlocuirea contractelor actuale de prestare servicii apa-

canal la toate categoriile de utilizatori conform noilor 

prevederi legale. 

     

Obiectiv nerealizat deoarece nu a 

fost  aprobat  noul Regulament şi 

Contract Cadru de furnizare 

servicii de apă-canal. 

Înlocuirea aparatelor tip PSION folosite la citirea 

contorilor în relaţia cu clienţii companiei cu altele 

performante, adaptate noilor cerinţe (citire de la 

distanţă), odată cu finalizarea soft-ului care asigura 

interfaţa cu modulul FACTURARE din aplicaţia 

informatică. 

     
Obiectiv îndeplinit. S-au montat 

un număr de 730 cyble (până la 

mijlocul lunii decembrie 2008). 
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INDICATORI SPECIFICI (MUN. IAŞI ŞI ZONA METROPOLITANĂ) 

 

EVOLUŢIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU CLIENŢII - ZONA METROPOLITANĂ  

An 31.12.2007 31.10.2008 

Număr 

contracte 

Asociaţii de proprietari 1.637 1.650 

Clienţi particulari 12.364 13.286 

Agenţi economici 2.013 2.132 

Total 16.014 17.068 

 

 

EVOLUŢIA  NUMĂRULUI DE CONTOARE   MONTATE PE BRANŞAMENTELE  CLIENŢILOR:  

An 31.12.2007 31.10.2008 

Număr 

contoare 

Asociaţii de proprietari 2.962 2.981 

Clienţi particulari 12.306 13.252 

Agenţi economici 3.002 3.143 

Total 18.289 19.377 

 

 

DISTRIBUŢIA FACTURILOR 

Distribuţia facturilor la toţi clienţii companiei şi a unei părţi din corespondenţă la utilizatorii din Zona 

Metropolitană prin posta şi curierat (salariaţi  companie-agenţi prestări servicii din cadrul Serviciului Clienţi 

Facturare-Încasare). 

An Media lunara a facturilor distribuite clienţilor 

2007 13.669 

2008 15.547 

 

 

PRODUCŢIE ÎNCASATĂ ŞI PRODUCŢIE FACTURATĂ 

Evoluţia procentuală a raportului dintre producţia încasată şi cea facturată pentru Zona Metropolitană. 

An Încasat/facturat Zona Metropolitana (%) 

Agenţi economici Asociaţii de 

proprietari 

Utilizatori particulari Total 

2007 102,72 98,84 98,75 101,06 

31.10.2008 97,82 98,52 93,34 97,79 
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EVOLUŢIA PROCENTULUI DE ÎNCASARE 2005÷2008 

An Agenţi economici Total Asociaţii Clienţi particulari Total populaţie Total APAVITAL 

2005 102,800% 102,520% 99,520% 102,140% 102,530% 

2006 97,300% 100,590% 96,750% 100,020% 98,420% 

2007  102,59% 99,89% 99,20% 99,77% 101,37% 

31.10.2008 97,89 98,94 93,39 97,92 97,90 

 

CONSUM CLANDESTIN 

Evoluţia numărului de facturi emise/sume încasate ca urmare a consumului clandestin. 

An 
Total 

Nr. facturi Valoare (lei) 

2006 118 58.659,32 

2007 125 111.666,91 

2008 57 39,121,62 

 

EVOLUTIA PRODUCŢIEI ÎNCASATE ŞI FACTURATE LUNAR, PRECUM ŞI ANALIZA PROCENTULUI 
DE ÎNCASARE  (2007÷2008) 

 mii lei 

LUNA Total 
facturat 
2007 

Total 
încasat 
2007 

Ag.Econ.   
Facturat 
2008 

Ag.Econ.  
Încasat 
2008 

Total asoc.  
Fact. 
2008 

Total asoc.  
Incas. 
2008 

Ab.casn.   
Facturat 
2008 

Ab. casn.    
Încasat 
2008 

Total pop.           
Facturat 
2008 

Total pop.        
Încasat 
2008 

Total       
Facturat 
2008 

Total        
Încasat 
2008 

JAN 6.381,880 5.182,685 4.021,110 3.919,077 2.595,202 2.590,972 349,772 378,905 2.944,974 2.969,877 6.966,084 6.888,954 

FEB 6.224,749 5.279,591 3.995,320 3.280,585 2.508,824 2.360,970 416,183 337,287 2.925,007 2.698,257 6.920,327 5.978,842 

MAR 6.083,722 6.941,063 3.670,859 3.899,610 2.298,681 2.576,055 379,162 375,574 2.677,843 2.951,629 6.348,702 6.851,239 

APR 6.282,186 6.146,071 3.449,909 3.425,395 2.409,412 2.236,304 365,377 346,868 2.774,789 2.583,172 6.224,698 6.008,567 

MAY 5.877,851 6.736,462 3.396,601 3.596,191 2.504,877 2.420,357 391,552 388,018 2.896,429 2.808,375 6.293,030 6.404,566 

JUN 6.509,241 6.270,934 3.337,288 3.924,013 2.504,200 2.313,457 495,813 376,641 3.000,013 2.690.098 6.337,301 6.614,111 

JUL 6.010,206 6.266,364 3.462,365 3.260,731 2.627,225 2.697,995 407,003 515,158 3.034,228 3.213,153 6.496,593 6.473,884 

AUG 6.152,051 5.721,480 3.245,798 3.153,521 2.753,039 2.281,356 588,378 375,701 3.341,417 2.657,057 6.587,215 5.810,578 

SEP 5.734,423 5.783,264 3.387,619 2.786,477 2.754,191 2.789,024 476,654 498,785 3.230,845 3.287,809 6.618,464 6.074,286 

OCT 6.157,944 6.701,819 3.628,320 3.576,322 2.696,579 3.008,078 555,135 537,572 3.251,714 3.545,650 6.880,034 7.121,972 

NOV 6.480,632 5.934,360           

DEC 5.696,261 7.411,658           

TOTAL 73.591,146 74.375,751           
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Fig. 5 Analiza producţiei încasate şi facturate lunar,  

precum şi evoluţia procentului de încasare lunar  

EVOLUŢIA PROCENTULUI DE ÎNCASARE 2006÷2008 

 

An Agenţi 
economici 

Total 
Asociaţii 

Clienţi 
particulari 

Total 
populaţie 

Total 
APAVITAL 

2006 97,300% 100,590% 96,750% 100,020% 98,420% 

2007 102,594% 99,895% 99,205% 99,770% 101,375% 

Diferenţe 2007 faţă de 

2006 

5,294% -0,695% 2,455%% -0,250% 2,955% 

Planificat 2008 100% 100% 100% 100% 100% 

Efectiv 2008 (la 
30.11.2008) 

97,13% 98,53% 94,72% 97,83% 97,45% 

 

 

Fig. 6 Situaţia comparativă (2006-2008) a  

evoluţiei procentului de încasare/facturare  
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SITUAŢII COMERCIALE CRITICE, OBIECTIVE, MOD DE REZOLVARE 

 

În scopul prevenirii şi soluţionării situaţiilor comerciale critice, de natură a fi rezolvate pe cale juridică, S.C. 

APAVITAL S.A. Iaşi şi-a propus şi a realizat în 2008 următoarele obiective: 

 

 Evaluare decembrie 
2008 

Acţionarea în judecată a beneficiarilor serviciilor  prestate de APAVITAL Iaşi şi care 

refuză să plătească de bună voie aceste servicii, precum şi acţionarea în judecată a 

persoanelor care lezează interesele legitime ale companie; 

     

Reprezentarea APAVITAL Iaşi în faţa instanţelor de judecată, în toate litigiile în care 

regia are calitatea de reclamantă sau pârâtă; 

     

Obţinerea titlurilor executorii prin investirea cu formulă executorie a hotărârilor 

favorabile pronunţate de instanţă; 

     

Promovarea cererilor de executare silită mobiliară, imobiliară şi prin poprire a 

debitorilor, susţinerea acestora în vederea executării lor de către executorul 

judecătoresc; 

     

Avizul de specialitate, din punct de vedere a legalităţii a tuturor contractelor 

economice, acte adiţionale, decizii şi altor acte juridice; 

     

Transmiterea actelor normative la compartimente interesate;      

Redactare contracte de sponsorizare, publicitate, închiriere, donaţii, achiziţii directe;      

Fundamentarea juridică a răspunsurilor la sesizări şi reclamaţii.      
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SITUAŢIA LITIGIILOR  

În anul 2008, societatea a fost implicată în 62 litigii, dosare soluţionate sau pe rol în diferite faze de soluţionare, 

având calitatea de reclamant sau pârât, cu o valoare de  1.360.521,47 lei 

Din cele 62  litigii, un număr de 31  privesc recuperarea preţului şi penalităţilor, după cum urmează: 
 

 Nr. Penalităţi (lei) Preţ (lei) 

Asociaţii locatari/proprietari 3 1.842,84 0 

Societăţi comerciale 11 529.463,66 43.192,55 

Persoane fizice 7 1.530,34 225,96 

Bugetari 10 778.281,07 5985,05 

 

 În urma executărilor efectuate, în cursul anului 2008 s-a recuperat suma de 3.005.305 lei în creştere faţă de 

anul precedent când s-au recuperat 470.745,04 lei. 

 

PROBLEME APĂRUTE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII.  

Problemele cea mai importante, cu influenţă majora asupra companiei au fost: 

 Executarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive 

 Executarea hotărârilor judecătoreşti prin care debitorii au fost obligaţi la plata de penalităţi, preţ şi 

cheltuieli de judecata sunt greu de executat şi uneori imposibil. 

 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 PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII  

 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. 

 Iniţierea acţiunilor de judecată şi reprezentarea societăţii în faţă instanţelor de judecată în toate litigiile în 

care societatea are calitatea de reclamant sau pârât. 

 Obţinerea titlurilor executorii prin investirea cu formulă executorie a hotărârilor favorabile pronunţate de 

instanţa judecătorească. 

 Executarea silita prin intermediul executorului judecătoresc a societăţilor comerciale, persoanelor fizice, 

spitale, grădiniţe, scoli şi alte instituţii publice. 



52 Producţie şi Aspecte comerciale |  Situaţia litigiilor 

 

 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. 

  Soluţionare cu celeritate  a litigiilor. 

 Recuperarea debitelor de la S.C.Fortus S.A., S.C.Moldova Tricotaje S.A S.C.Moldomobila S.A., S.C.Nicolina 

S.A., S.C.Acvaserv Roman si alti clienti care au datorii mari. 

 Scurtarea perioadei de executare a hotărârilor ramase definitive şi irevocabile.          

 Transmiterea actelor normative la compartimentele interesate, redactare contracte sponsorizare 

,publicitate, închiriere, achiziţii directe şi răspunsuri în termen legal la petiţii.         

 

 

 Denumire Total datorii 
2007 

Total datorii 
2008 

 

S. C. FORTUS S.A. 3.906.495 4.031.654,95 

S.C. MOLDOVA 

TRICOTAJE S.A. 

406.068 465.129,89 

MOLDOMOBILA S.A. 189.845 195,783,10 

 

Fig. 7 Topul datornicilor către SC APAVITAL SA Iaşi la 15 decembrie 2008 

 

 

FORTUS SA

MOLDOVA 
TRICOTAJE

MOLDOMOBILA
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ACHIZIŢII PUBLICE  / APROVIZIONAREA CU MATERIALE 

 

CADRUL LEGAL 

 

Ca urmare a:  

 ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ordonanţă ce are 

ca scop, promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi 

nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie 

publică precum şi asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire 

de către autoritatea contractantă.  

 HOTĂRÎRII nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006,  

în cadrul APAVITAL Iaşi  funcţionează un birou specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

concentrând într-o singură formulă ansamblul problematicii achiziţiilor publice. Anul 2008 a marcat certificarea 

celor patru membri ai biroului cu calitatea de expert în achiziţii publice, calitate dobândită în urma unor 

examene organizate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi A.N.R.M.A.P. 

Misiune: organizarea şi desfăşurarea în cele mai bune condiţii a licitaţiilor publice, respectând prevederile legislaţiei în 

vigoare.  

 

OBIECTIVE GENERALE: 

Proiectat 1 ianuarie 2008 Gradul de realizare – decembrie 
2008 

Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul APAVITAL 

Iaşi; 

     

Elaborarea sau, după caz coordonarea activităţii de elaborare a 

documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii a 

documentaţiei de concurs; 

     

Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 

prevăzute de ordonanţa de urgenţe mai sus menţionată; 
     

Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;      

Constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii publice.       

 



54 Producţie şi Aspecte comerciale |  Achiziţii publice / aprovizionarea cu materiale 

 

PRINCIPII  

Principiile care stau la baza desfăşurării activităţii Biroului Achiziţii Publice în raport cu agenţii economici sunt: 

 nediscriminarea; 
 tratamentul egal; 
 recunoaşterea reciprocă; 
 transparenţa; 
 proporţionalitatea; 
 eficienţa utilizării fondurilor publice. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 

Proiectat 1 ianuarie 2008 Gradul de realizare – decembrie 
2008 

Dezvoltarea calitativă a resurselor umane de specialitate care să permită o 
buna desfăşurare a licitaţiilor publice; 

     

Încadrarea în planul de buget prevăzut pe anul 2008;      

Colaborarea cu Bursa Română de Mărfuri Terminalul Iaşi, în vederea 
organizării şi desfăşurării unei parţi din licitaţiile prevăzute în PROGRAMULUI 
ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2008;  

     

Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice conform PROGRAMULUI 
ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2008; 

     

Întocmirea PROGRAMULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE aferent anului 2008.      
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INVESTIŢII  

INVESTIŢII INTERNE  

 

ASPECTE GENERALE 

SC APAVITAL SA  Iaşi, prin Serviciul de Investiţii Interne a prevăzut la începutul anului   în  Programul de 

dezvoltare  pentru anul 2008 un volum important de lucrări la obiectivele cu finanţare din surse proprii.   

Astfel Programul de investiţii pentru anul 2008 prevedea realizarea unui volum de lucrări în valoare de 

20.257.692 RON (fără TVA) finanţat exclusiv  din surse proprii.  

Având în vedere problemele financiare cu care se confruntă societatea română în contextul problemelor 

financiare internaţionale în 2008 (care vor continua în 2009), fondurile de investiţii alocate din surse proprii au 

fost  folosite la finanţarea,  în principal,  a   lucrărilor în continuare şi  utilaje independente, dotări. 

 

PROGRAM INVESTIŢII FINANŢAT DIN SURSE PROPRII  

 

DETALII PRIVIND STRUCTURA PROGRAMULUI ŞI  MODUL DE REALIZARE 

 

 
Planificat TOTAL   2008                     
fără T.V.A. 

Realizat preliminat  
TOTAL Decembrie 2008 
fără T.V.A 

Realizat Dec 
2008 (%) 

Investiţii programate  în sistemul de 

distribuţie a apei din judeţul Iaşi 
9.059.817,20RON 4.246.049,0 RON 46,87 

Investiţii programate  în sistemul de 

canalizare şi staţii de epurare  din 

judeţul Iaşi 

2.495.897,91RON 201.909,69 RON 8,09 

Investiţii programate  ca lucrări de 

interes general APAVITAL Iaşi 
4.525.464,62RON 1.595.268,21RON 35,25 

Investiţii programate la capitolul „Alte 

cheltuieli de investiţii” APAVITAL Iaşi 
4.176.512,61RON 878.377,44 RON 21,03% 
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REZUMAT PROGRES FINANCIAR 

 

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE  

 Planificat TOTAL   
fără T.V.A. 2008 

Realizat preliminat 
fără T.V.A 
Decembrie 2008 

Apă  5.726.749,97 RON 3.607.523,65 RON 

Canalizare şi staţie de epurare     513.881,10 RON 627,72 RON 

Obiective de interes general 2.090.967,1 RON 1.566.993,6 RON 

 

LUCRĂRI NOI  

 Planificat TOTAL   
fără T.V.A. 2008 

Realizat  preliminat 
fără T.V.A 
Decembrie 2008 

Apă 3.333.067,23 RON 638.525,44 RON 

Canalizare şi staţie de epurare 1.982.016,81 RON 201.281,97 RON 

Obiective de interes general 2.434.497,49 RON 28.274,58 RON   

 

 

LUCRĂRI PUSE ÎN FUNCŢIUNE ÎN 2008  

Valoarea preliminată a fondurilor fixe puse în funcţiune până la 31 decembrie 2008 este de  9.123.460,12 RON, 

din care: 

lucrări de investiţii                      8.725.510,88  RON 

utilaje independente şi dotări      307.949,24 RON 

Principalele lucrări finanţate din surse proprii care au fost preliminate a fi puse în funcţiune sunt: 

 13.723   m înlocuiri,  modernizări  conducte de apă potabilă în municipiul Iaşi; 

 15.228  m aducţiune şi reţele noi de apă potabilă în judeţul  Iaşi;  

 147 m reţele canalizare în oraşul Hârlău. 
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LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 

Prezentăm în continuare principalele  lucrări de investiţii prevăzute  în programul pe 2008  la care s-a lucrat şi 

care datorită fondurilor insuficiente s-au sistat şi se propune continuarea lor  în 2009-2010: 

Denumirea obiectivului Capacitatea 
Procentul de 
realizare din 
total 

Stadiul 
decembrie 
2008 

Observaţii 

Amenajare Baza de 

aprovizionare, APAVITAL 

Iaşi 

Adc = 3.051 mp, ateliere, 

depozite, pod basculă, 

platforme, rezervor 

incendiu etc.  

23 % 
Lucrare în curs 

de execuţie  
 

Înlocuire conductă de 

apă  strada şi şoseaua 

Sărăriei şi şoseaua Ştefan 

cel Mare şi Sfânt Iaşi  

1.430 m conductă Dn 160 

mm  
41 % 

S-a 

recepţionat 

2.095 m  

Pentru 2009 

lucrare în 

continuare   

Canalizare ape pluviale 

zona centrală Hârlău, 

judeţul Iaşi 

800 mm reţea canal Dn 600 

mm şi racorduri Dn 200 mm  
17,68 % 

Se 

recepţionează 

parţial  147 m   

Lucrare sistată 

din iunie 2008 
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INVESTIŢII EXTERNE  

 

MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ POTABILĂ ŞI APĂ UZATA PENTRU A ATINGE 
STANDARDELE EUROPENE PRIVIND CALITATEA APEI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Număr măsură: 2000/RO/16/P/PE/006 

Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU
2
 Iaşi – Linia Apei II şi Linia Nămolului 

Componenta Plan Achiziţie:   ISPA
3
 2000/RO/16/P/PE/006 – 4 

Finanţat de:    ISPA – UE 

Data acordului:    15 martie 2005 

Data începerii:    25.04.2005 

Perioada de contract:   1095 zile + 365 zile garanţie 

Data de finalizare iniţială:   24.04.2008 

Prelungire timp:     - 

Data finalizării reale:    - 

Valoare contract:    24.095.768 euro 

Plăţi cumulate:    4.276.441,42 euro 

Contract Lucrări B: Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa 

Componenta Plan Achiziţie:   ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 2 

Finanţat de:    BERD
4
 

Scrisoare de acceptare:   11 iulie 2002 

Data începerii:    01 Septembrie 2002 

Perioada de contract:   1095 zile + 365 zile garanţie 

Data de finalizare iniţială:   31 august 2005 

Prelungire timp: Până la 5 Noiembrie 2007,   

Rezoluţia “Fără obiecţiuni” a BERD emisă pe 12 decembrie 2007 

Semnat act adiţional pe 14 decembrie 2007 

Data finalizării reale:   februarie 2008 

Valoare contract:    10.414.878 euro 

Plăţi cumulate:    9.044.379,96 euro 

Contract Lucrări B1: Reabilitare Staţiei de Pompare a  Apei Chiriţa 

Componenta Plan Achiziţie:   ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 2 

Finanţat de:    ISPA/BERD
5
 

Scrisoare de acceptare:            - 

Data începerii:             - 

Perioada de contract:   547 zile + 365 zile garanţie 

Data de finalizare iniţială:            - 

Prelungire timp:            - 

Data finalizării reale:   Licitaţia va fi lansata în trim. II 2008 

Valoare contract:            - 

Plăţi cumulate:            - 

 

                                                                 
2 SEAU: Staţie epurare ape uzate 
3 ISPA: Instrument Structural de Pre-Aderare la aquis-ul comunitar 
4 BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
5 BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
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Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiectare şi construcţie pentru  implementarea 

măsurii ISPA Iaşi 

Componenta Plan Achiziţie:   ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 1 

Finanţat de:    ISPA 

Scrisoare de acceptare:   18 martie 2008 

Data începerii:    15 aprilie 2008 

Perioada de contract:   1065 zile 

Data de finalizare iniţială:   15 aprilie 2011 

Prelungire timp:            - 

Data finalizării reale:   15 aprilie 2011 

Valoare contract:             - 

Plăţi cumulate:             - 

 

MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI ÎN REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A MUNICIPIULUI IAŞI  

Contract lucrări: Monitorizarea calităţii apei în reţeaua de distribuţie a municipiului Iași 

 

Finanţat de:    Grant guvernul Olandei 

Scrisoare de acceptare:    iunie 2006 

Data începerii:     01 iunie 2007 

Perioada de contract:    570 zile 

Data de finalizare iniţială:    31 decembrie 2008 

Prelungire timp:            - 

Data finalizării reale:     31 decembrie 2008 

Valoare contract:        1.023.189 euro 

Plăţi cumulate:             - 
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REZUMAT PROGRES FINANCIAR 

 

Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II şi Linia Nămolului 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

50 48 43 

Contract Lucrări B: Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    100 100 76 

Contract Lucrări B1: Reabilitarea Staţiei de Pompare  a Apei Chiriţa 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    10 0 2 

 

Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiectare şi construcţie pentru  implementarea 

măsurii ISPA Iaşi 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    15 15 9 

Contract lucrări: Monitorizarea calităţii apei in reţeaua de distribuţie a municipiului Iasi 

 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    100 100 17 

 

REZUMAT PROGRES FIZIC 

Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II şi Linia Nămolului 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

 60 65 43 
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Contract Lucrări B: Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

 100 100 76 

Contract Lucrări B1: Reabilitarea Staţiei de Pompare  a Apei Chiriţa 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    5 2 2 

Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de proiectare şi construcţie pentru  implementarea 
măsurii ISPA Iaşi 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    15 15 9 

Contract lucrări: Monitorizarea calităţii apei in reţeaua de distribuţie a municipiului Iași 

Stadiu % Timp consumat 

Programat 2008 Real la 31.12.08 (număr de luni) 

                    100 100 17 
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RELAŢII PUBLICE  

 

OBIECTIVE ŞI GRADUL DE REALIZARE 

 

OBIECTIVE GENERALE NIVEL 

preluarea, înregistrarea, tratarea şi monitorizarea 

disfuncţionalităţilor apărute în reţeaua de distribuţie a apei şi 

reţeaua de colectare a apelor uzate; 
     

preluarea, înregistrarea, tratarea şi monitorizarea problemelor 

sesizate de clienţii companiei prin intermediul centrului unic de 

apel;      

preluarea, înregistrarea, tratarea şi monitorizarea problemelor 

sesizate de clienţii companiei prin intermediul ghişeului; 
     

gestionarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

     

tratarea problemelor clienţilor înscrişi în audiente la conducerea 

companiei 
     

asigurarea unei interfeţe între companie şi publicul său (clienţi, 

presa, instituţii etc.) 
     

 

 

 



 Relaţii publice| Indicatorii specifici în activitatea de Relaţii cu publicul 63 

 

INDICATORII SPECIFICI ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL  

 

 

Denumire indicator Specificare U M 
Nivel lunar 
programat ian 
2008 

Nivel anual 
realizat dec 
2008 

Programări audienţă 

La solicitările de primire în audienţă 
programarea se va face în maximum 24 
de ore pentru cel puţin 98% din numărul 
de solicitanţi, comunicându-li-se data, 
ora şi numele persoanei care va susţine 
audienţa. 

% 

 
98% 100% 

Reclamaţii cu răspuns în 
30 zile 

Număr reclamaţii operaţii x 100/ total 
operaţii 

% 100% 
98,94% 

(1/94 cazuri) 

Răspunsuri petiţii, în 
termen de 20 de zile de 
la data înregistrării 

Nr. total răspunsuri x 100 / nr. total 
petiţii 

% 95% 96,53% 

Timpul de răspuns la 
apeluri telefonice 

Timpul maxim de răspuns la apelurile 
telefonice ale utilizatorilor trebuie să fie 
de: 

15 s pentru 75% din apelurile primite 

% 75% 

 

98.50% 

 

30 sec. pentru 80% din apelurile primite % 80% 99.66% 

 

 

DEFALCAREA PE LUNI (2008) A UNOR INDICATORI 

 

NUMĂRUL MAXIM DE ZILE ÎN CARE SÎNT REZOLVATE 90% DIN SESIZĂRI  

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

Plani-

ficat 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reali-

zat 

1.19 1.25 1.31 1.43 1.67 2.04 2.15 2.18 1.66 1.89 1,93  

 

TIMPUL MAXIM DINTRE SESIZAREA UNEI AVARII, RESTABILIREA SERVICIULUI ŞI REVENIREA 

LA STAREA NORMALĂ (2008) 

 

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

de 0-24 h 85% 88,10 93,04 93,06 90,69 93,11 83,18 73,78 76,60 84,87 84,15 88,50  
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de 24-48 h 7% 9,71 5,37 4,32 7,54 3,77 11,52 18,07 13,35 11,30 10,78 7,61  

de 48-72 h 6% 0,92 0,60 1,88 1,28 1,97 3,11 4,76 4,26 2,43 3,43 2,12  

Peste 72h 2% 1,28 0,99 0,75 0,48 1,15 2,19 3,40 5,80 1,39 1,63 1,77  

 

 

 

Fig. 8 Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului şi revenir ea la starea normală (2008) 

 

STRUCTURA SESIZĂRILOR ŞI INDICATORI SPECIFICI 

 

SESIZĂRI PRIVIND SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A APEI 

Au fost preluate un număr de 6189  de sesizări  prin care au fost semnalate  disfuncţionalităţi în sistemul public 

de alimentare cu apă , din care 416 au fost avarii. 

Tip avarie Realizat 2008 

Pierderi conducte  360 

Pierderi cămin apometre 10 

Pierderi cămin vane 14 

Pierderi hidranţi 11 

Robinete trecere defect 3 

Pierderi branşamente 17 

Surpare carosabil 1 
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CELE MAI FRECVENTE TIPURI DE SESIZĂRI  

 

Tip sesizare Realizat 2007 Realizat 2008 

lipsă apă 464 333 

lipsă presiune 473 495 

refacere amplasament 334 441 

pierderi conducte  1817 1956   

pierderi cămine apometre 1160 1266 

pierderi cămin vane 236 94 

pierderi  hidranţi  92 135 

robinet trecere defect  560 795 

pierderi branşamente  418 397 

 

SESIZĂRI PRIVIND SISTEMUL DE CANALIZARE 

CELE MAI FRECVENTE TIPURI DE SESIZĂRI  

 

Tip sesizare Realizat 2007 Realizat 2008 

Canalizări înfundate  4821 5.602   

Guri de scurgere înfundate 429 697 

 

 

ALTE SESIZĂRI:  

 

Tip sesizare Realizat 2007 Realizat 2008 

sesizări lipsă capac 91 112 

sesizări lipsă grătar guri scurgere 7 22 

sesizări prăbuşire ramă capac 

canalizare 

32 27 

sesizări  refacere amplasament 22 16 

sesizări canalizări tasate 18 9 

sesizări surpare carosabil 31 53 

alte tipuri de sesizări pe  reţeaua de 

canalizare   

372 353 



66 Relaţii publice |  Structura sesizărilor şi indicatori specifici 

 

RĂSPUNSUL LA SESIZĂRILE SCRISE 

 

Termenul pentru răspunsul în scris privind petiţiile, indiferent dacă soluţia a fost favorabilă sau nu, este 

conform Legii 233/2002 de 30 de zile de la înregistrare. 

 

luna Normat până în 
a 30-a zi 

realizat până 

în a- 30 -a zi 

Ian. 100% 99,29 

Feb. 100% 99,33 

Mar. 100% 96,55 

Apr. 100% 95,42 

Mai 100% 91,13 

Iun. 100% 96,36 

Iul. 100% 90,4 

Aug. 100% 91,2 

Sept. 100% 94,07 

Oct. 100% 91,13 

Nov.  100% În lucru 

Dec.  100% În lucru 

 

 

CENTRUL UNIC DE APEL (CALL-CENTER) 

 

În anul 2008 s-au înregistrat prin intermediul Centrului Unic de Apel un număr de 126293 apeluri telefonice.  

 

 

 

Menţionăm că din 4856 apeluri pierdute aproximativ 52% sunt apeluri foarte scurte cu timp de aşteptare sub 5 

secunde. 

 

Total apeluri Apeluri intrate Apeluri ieșite Apeluri pierdute 

126.293 45.793 75.644 4.856 
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Resurse umane  

OBIECTIVE  

PRINCIPII 

 

Misiune: Elaborarea, implementarea şi actualizarea strategiilor şi politicilor de resurse umane în scopul 

asigurării şi menţinerii unui sistem unitar de resurse umane calificate şi competente pentru îndeplinirea 

misiunii şi obiectivelor societăţii. 

Principiile politicii de personal: 

 echitatea; 
 motivarea pentru implicarea şi participarea angajaţilor; 
 instruirea profesională continuă; 
 sănătatea şi securitatea muncii. 

 

  

OBIECTIVE GENERALE 2008 

Obiectiv Nivel decembrie 2008 Observaţii 

Programe de formare continuă, conform planului de 

instruire pe anul 2008, anexat la Contractul colectiv de 

muncă. Se vor continua lucrările de dotare cu mobilier şi 

material documentar la Centrul de formare profesională 

de la staţia Şorogari. Se va facilita astfel continuitatea 

procesului de instruire a personalului, în special a celui 

de reconversie profesională; 

     

Reprogramarea fondurilor alocate 

derulării unora dintre activităţile 

de formare profesională 

programate; 

Procedurile de autorizare a 

centrului  ca furnizor de formare 

profesională au fost întârziate de   

rezolvarea unor litigii financiare.  

Perfecţionarea actualului sistem de motivare a 

personalului (prin formule salariale şi mai ales non-

salariale), bazat pe experienţa pozitivă în aplicarea a-

cestuia în ultimii trei ani. 

     

Facilităţile non salariale prevăzute 

în contractul colectiv de muncă au 

fost realizate integral. 

Menţinerea şi în anul 2008 a piramidei vârstelor sub 

formă de romb, cu ponderea principală în categoria de 

35-45 ani. 
     

Ecartul acestei categorii cuprinde 

circa 40%  din totalul personalului 

societăţii. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE 2008 

 

Indicatorul U/M preconizat 
decembrie 2008 

Preliminat 
decembrie 2008 

Observaţii 

Încadrarea în fondul de salarii înscris 

în BVC şi în acelaşi timp creşterea 

veniturilor angajaţilor în vederea 

acoperirii graduale a indicelui de 

inflaţie preconizat pentru sfârşitul 

anului 2008. 

% 100% 100% 

Se preconizează 

încadrarea în fondul de 

salarii planificat, în 

schimb lipsa lichidităţilor 

datorată încasărilor 

deficitare din trimestrul 

4 (criza financiară) a 

periclitat acoperirea 

gradului de inflaţie. 

Evoluţia efectivului de personal pen-

tru anul 2008 va urma trendul des-

cendent din ultimii ani, preco-

nizându-se o reducere cu circa 2% a 

numărului total de angajaţi. 

nr. pers 1160 1140 
Deşi obiectivul privind 

scăderea efectivului de 

personal a fost îndeplinit 

şi chiar depăşit, 

neîndeplinirea 

indicatorului de 

productivitate a muncii 

s-a datorat scăderii 

producţiei fizice într-un 

ritm comparabil cu cel al 

evoluţiei personalului. 

% 100% 

101,75% 

(depăşirea 

obiectivului) 

Creşterea a productivităţii muncii 

per salariat la nivelul activităţii de 

bază 

Mii lei/sal. 75,3 72,9 

% 104% 100,7% 

Menţinerea la nivelul de cel puţin 

90% a indicelui de stabilitate a 

personalului. 

% 90% 90% 

Intrările şi ieșirile de 

personal au fost reduse 

din punct de vedere 

numeric. 

Includerea în diverse forme de in-

struire a cel puţin 20% din numărul 

total de angajaţi. 

nr. 236 267 Inaugurarea centrului de 

pregătire şi formare 

profesională a permis  

efectuarea unor stagii de 

formare în cadrul  

unităţii. 

% 20% 22,6% 

Activităţi de formare şi pregătire 

profesională (total cumulat) 
lei 83.120 83.120 Obiectiv realizat. 
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SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

Misiune: prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de 

risc şi accidentare, menţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare a salariaţilor din cadrul companiei prin 

aplicarea conceptului de sănătate şi securitate în muncă. 

 

OBIECTIVE GENERALE 2008 

Obiectiv 
Nivel 

Respectarea  programului de determinări de noxe 
     

Perfecţionarea lucrătorilor  din compartiment în domeniu prin participarea la cursuri, 

simpozioane de securităţii şi sănătăţii în munca        

Rezolvarea planului de prevenire si protecţie 
     

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI INDICATORI ÎN DOMENIUL SECURITATII MUNCII 2008 

 

Denumire indicator U/M planificat 2008 Realizat decembrie 2008 

Număr de secţii, sectoare, punct de lucru 

controlate în domeniul securităţii muncii şi 

P.S.I. 

Nr. 80 80 

Număr  de controale efectuate în domeniul 

Securităţii în muncă şi P.S.I. 

Nr. 44 52 

Fond de timp disponibil în zile în domeniul 

Securităţii în  muncă şi P.S.I. 

zile 148 236 

Modul de utilizare a timpului disponibil în 

domeniul Securităţii în muncă şi P.S.I. pentru 

lucrări de birou  

zile 54 142 

Modul de utilizare a timpului disponibil în 

domeniul Securităţii în muncă şi P.S.I. pentru 

perfecţionare profesionala 

zile 20 30 

Modul de utilizare a timpului disponibil în 

domeniul Securităţii în muncă ŞI P.S.I. pentru 

instruire I.T.M.  Iaşi 

zile 12 12 
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MONITORIZAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI 

S.C. APAVITAL Iaşi are organizat un cabinet medical de medicina muncii, dotat cu aparatura necesara 

investigărilor primare şi acordarea de consultaţii specifice şi control periodic conform reglementarilor în 

vigoare: 

La nivelul Cabinetului medical, misiunea a fost realizată prin: 

 

Obiectiv Nivel de realizare decembrie 2008 

Măsuri curativo-profilactice 
     

Acţiuni de dispensarizare a bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie 
     

Monitorizarea noxelor profesionale 
     

Dispensarizarea bolilor cronice 
     

Monitorizarea locurilor de muncă expuse la noxe profesionale specifice 

activităţii din cadrul companiei - zgomot,vibraţii, noxe biologice      

Respectarea normelor de igienă specifice fiecărui loc de muncă 
     

Profilaxia bolilor cu impact în ceea ce priveşte absenteismul la locul de muncă - 

vaccinare antihepatică, vaccinare antigripală      
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COLABORĂRI  

PRINCIPALELE ACŢIUNI  

1. În anul 2008 a demarat contractul de finanţare nr. 21-041 / 18.09.2007 de la bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin programul „PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE”  fiind aprobat 

pentru execuţie proiectul : 

 

„OPTIMIZAREA SISTEMELOR ENERGETICE INTELIGENTE DE TRANSPORT A APEI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI 

ENERGETICE ŞI ECONOMIA DE ENERGIE” 

Datele Proiectului 

Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase): 2.000.000 lei 

Valoarea proiectului (sursa numai buget de stat):   1.980.000 lei 

Autoritatea Contractantă:    Centrul Naţional de Management Programe 

Contractor:     Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi 

Finalizarea proiectului:    17 septembrie 2010 

Organizaţiile partenere la Proiect 

- Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi; 

- APAVITAL IAŞI; 

- Universitatea politehnică Bucureşti – Centrul de Cercetări Energetice; 

- Universitatea Politehnică Timişoara. 

Obiectivele Proiectului 

 
Realizarea unei metodologii de optimizare constructivă, funcţională şi energetică a ansamblului format din 

staţii de pompare, reţele de transport şi distribuţie a apelor potabile şi uzate – consumatori. În acest scop se 

vor realiza algoritmi şi programe de calcul automat originale pentru optimizare a sistemelor energetice 

hidraulice – regimuri permanente, tranzitorii, curgeri bifazice – necesare pentru proiectarea şi exploatarea 

optimă a resurselor de apă din judeţele Iaşi, Ilfov şi Timişoara. Se va urmări dezvoltarea sustenabilă pe termen 

lung şi competitivitatea sistemelor energetice – evoluţia în timp a substanţelor de tratare a apei potabile şi 

uzate. Se vor obţine importante economii de energie electrică şi o creştere a eficienţei energetice a sistemului. 

Cercetările teoretice sunt completate cu studii experimentale, prin aplicarea metodelor originale de 

optimizare, în cadrul APAVITAL Iaşi la staţia de pompare CUG, în catedrele de Mecanica Fluidelor Maşini 

Hidraulice Iaşi, Hidraulica Maşini Hidraulice Bucureşti, Maşini Hidraulice Timişoara. Se va atinge nivelul de 

compatibilitate necesar pentru integrare deplină în aria europeană de cercetare. Se va calcula economia de 

energie electrică realizată prin aplicarea metodei de optimizare propusă şi perioada de amortizare a 

cheltuielilor. Procesul de optimizare ia în considerare ca profitabilitatea activităţii de distribuţie a apei depinde 

în principal de relaţiile în care se găsesc capacitatea de servire şi costurile determinate de prestarea serviciului, 

cu volumele de apă distribuite şi cu preţul acestora, depinzând de valoarea investiţiei necesare, de consumul 

specific, de energie electrică pentru pompare, de preţul unitar al energiei electrice. 

2. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi prin Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului au 

desfăşurat în perioada iunie – iulie 2008 un colocviu care a fost susţinut de vizite la obiective administrate de 

RAJAC – APAVITAL: 

„Practică tehnologică la staţiile RAJAC”. 

 La această manifestare s-au prezentat un număr de 38 de studenţi care au prezentat lucrări despre procesele 

de tratare a apei potabile, epurarea apelor uzate şi determinări fizico – chimice din cadrul laboratoarelor de 

analize. 



 

3. Liceul de Informatică „Grigore T. Moisil” din Iaşi şi APAVITAL au semnat un acord de parteneriat pentru 

transferul experienţei pentru generaţiile viitoare, abordând următoarele teme : economisirea energiei, dreptul 

la mediu şi pericolele schimbărilor climatice. 

4. Participarea la acţiunile iniţiate de Şcoala „Otilia Cazimir” în cadrul Simpozionului „Viaţa Pământului depinde 

de Noi” pentru colectarea activă a deşeurilor. 

5. Protocol de colaborare educaţională alături de Colegiul „Richard Wurmbrand” pe linia educaţiei ecologice în 

cadrul programului „ECO ŞCOALA”. 

6. Derularea  acţiunii internaţionale „World Monitoring Day” (http://www.worldwatermonitoringday.org/) 

privind monitorizarea surselor de apă pentru a analiza evoluţia acestora în timp. Această acţiune are caracter 

permanent, fiind  derulată în intervalul septembrie – octombrie a fiecărui an. Partenerii acestei acţiuni sunt 

Asociaţia Română a Apei (ARA www.ara.ro) şi IWA  (http://www.iwahq.org). 

ALTE ACŢIUNI   

1. Atestarea APAVITAL conform prevederilor O.G. nr. 57/2002 pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare  - 

dezvoltare finanţate din fonduri publice. 

2. Participarea APAVITAL în cadrul Proiectului  CHANCE - “Program de formare a formatorilor” destinat 

implementării coerente a Acquis-ului Sectorului de Apă din UE lărgită, şi în special îmbunătăţirii capacităţilor 

specifice ale operatorilor de apă din Romania, Bulgaria şi Turcia, prin asigurarea cunoștinţelor de baza şi noilor 

competenţe, în vederea  respectării cadrului tehnic şi legislativ al UE. 

3. Participarea APAVITAL la cea de a 11-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale în domeniul alimentarii cu apă, 

canalizării şi epurării apelor uzate, EXPOAPA 2009, organizata in perioada 24-26 iunie 2009, la Palatul 

Parlamentului, București (http://www.ara.ro/ExpoApa/2009/ro/Conferinta/Conferinta.html). 

 

MANIFESTĂRI PUBLICE 

1. Raportul public anual 2007 

2. Acţiunea „cât reprezintă un metru cub de apă?” prin crearea unui cub cu latura de 1 m în care au fost 

introduse 1000 de sticle de 1 litru, din faţa sediului central al APAVITAL. 

3. Acţiuni desfăşurate cu Teatrul BonTon, prin prezentarea unor spectacole dedicate apei, elevilor din şcolile 

ieşene. 

4. Concurs de eseuri „Ai grijă de viaţă, Ai grijă de apă!”. 

http://www.worldwatermonitoringday.org/
http://www.ara.ro/
http://www.iwahq.org/
http://www.ara.ro/ExpoApa/2009/ro/Conferinta/Conferinta.html
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ATELIERUL DE PROIECTARE  

 LUCRĂRI DE PRODUCŢIE 2008 

Nr. Crt. Denumire proiect 

1. Reparaţii şi igienizare camere vane rez. 1-2; 3÷4 ST. ŞOROGARI 

2. Reparaţii curente şi igienizare obiective Baza Producţie – APAVITAL Iaşi 

3. Reparaţii şi igienizări Staţia de Epurare Belceşti 

4. Reparaţii şi igienizare PA – Staţia I. Creangă 

5. Reparaţii şi igienizare Rezervor 100 mc – Jigoreni – com. Ţibănesti 

6. Reparaţii şi igienizare Rezervor 1000 mc –  Ţibănesti 

7. Reparaţii şi igienizare Rezervor 1000 mc – Buznea–Tg.Frumos 

8. Reparaţii şi igienizare Pavilion administrativ – St. Epurare – Podu-Iloaiei 

9. Reparaţii şi igienizare Rezervor 300 mc –  Şuhuleţ – com. Tansa 

10. Reparaţii curente şi igienizare Rezervor 300 mc – VĂLENI – com. Ţibăneşti – jud. Iaşi 

11. Reparaţii curente şi igienizare Rezervor 200 mc – IPATELE – com. Ipatele – jud. Iaşi 

12. Reparaţii curente şi igienizare Rezervor 150 mc – BÂCU – com. Ipatele – jud. Iaşi 

13. Reparaţii capitale - Canton Timişeşti 

14. Contorizare alimentare cu apă - S. Prut – P.Prut 

15. Reparaţii şi igienizare Staţie tratare Timişeşti 

16. Reparaţii curente cheson dren nou şi dren vechi - Timişeşti 

17. Sistem urmărire C.I. – C.Ie – Galerie Strunga 

18. Înscriere în carte funciară imobil – Staţie Epurare – mun. Iaşi 
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 LUCRĂRI DE INVESTIŢII 2008 

Nr. Crt. Denumire proiect 

1. Alimentare cu apă sat Iugani, com. Mirceşti 

2. Refacere colector canalizare str. Manolescu – T. Cozma şi str. T. Maiorescu 

3. Sistematizare alei, platforme, drum acces, împrejmuire SE Tg. Frumos 

4. Înlocuiri reţele apă potabilă cartier Aviaţiei 

5. Reabilitare şi amenajare centrala termică – ST Şorogari 

6. Reabilitare şi amenajări Pavilion administrativ şi centrală SE Iaşi 

7. Înlocuire reţea apă potabilă str. Brânduşa, str. Vântu, str. şi str-dela Mironescu 

8. Înlocuire conductă distribuţie apă potabilă str. Silvestru trons. Gară-Pd.de Piatră 

9. Cond. de legătură distrib. apă potabilă str. P. Movilă – tr. Gară – Săulescu                          

10. Conductă alimentare cu apă rez. Moara de Vânt, Castel, bl. ANL, cond. alim. rez 1-2; 3÷4 

11. Extindere reţea de apă potabilă Pîrcovaci - Hîrlău 

12. Canalizare str. Ceahlău - Vulturi 

13. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - St. Pompare Chiriţa 

14. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - SP Aurora 

15. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - SP Galata 

16. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - B-dul N. Iorga 

17. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Pd. Roşu (pasaj Nicolina) 

18. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - rezervor Miroslava 

19. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - SP CUG 

20. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - PT13 CUG 

21. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Şc.gen.42 “N.Iorga” 

22. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Grădiniţa nr. 24 

23. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Grup Şcolar nr. 2 

24. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Băile Nicolina - Sanatoriu 

25. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Bl. 656 str. Carpaţi 

26. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - rezervor Galata 

27. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Adm. Cimitir Sf. Vasile 
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28. Proiect pilot monitorizare apă potabilă - Biserica Sf. Antonie 

29. Proiect pilot monitorizare apă potabilă – rond CUG 

30. Alimentare cu apă stradela Plopii fără Soţ 

 

 STUDII DE FEZABILITATE: 

1. Înlocuire conductă refulare OL 200 mm Staţia de pompare Bucium, inclusiv evacuare preaplin 

2. Extindere conductă apă potabilă str. Prof.Paul  (tr. str. Pădurii – str.Tătăraşi) 

3. Măsurarea cantităţii de apă  - Str. W.Mărăcineanu 

4. Măsurarea cantităţii de apă - Staţia Chiriţa 

5. Măsurarea cantităţii de apă  - Barieră Tomeşti 

6. Alimentare cu apă în sistem centralizat sat Oţeleni – com. Oţeleni 
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INVESTIŢII  

INVESTIŢII  INTERNE 

PROGRAM DE INVESTIŢII – PRELIMINAT LA 31 DECEMBRIE 2008 

 

Nr. 
c.da 

Denumirea obiectivului 
Valoare totală 
(fără TVA) 

Plăţi cumulate 
preliminat  
31.12.2007 
(fără TVA) 

Rest de exec. 
la 31 dec 
2007 (fără 
TVA) 

Propuneri 
PROGRAM 
2008 (fără TVA) 

Preliminat 
an 2008 

Capacitate si termen 
PIF 

 
Surse proprii 104,919,942.16 13,683,570.19 91,236,371.97 20,257,692.34 6,510,547.98 

 

 

Lucrări în continuare TOTAL  din 

care: 
27,749,445.60 10,184,126.58 17,565,319.02 8,331,598.20 5,175,145.00 x 

172 

Înlocuire reţea apă potabilă şi 

industrială Calea Chişinăului şi 

industrială B.dul Metalurgiei Iaşi 

4,570,352.94 3,107,235.56 1,463,117.38 898,485.27 786,792.32 

2643 m  PE HD  450 

mm apă potabilă;  

3620 m PE 560mm şi 

68 m PE 180 mm apă 

industrială  IX   2008 

239 
Împrejmuire sediu APAVITAL Iaşi 

latura B-dul Carol I şi incintă 
587,769.06 287,852.33 299,916.73 90,967.13 204,086.17 

190 m  împrejmuire 

fier forjat, 273 m  

împrejmuire panouri 

plase bordurate, 

2005 mp trotuare, 

alei şi platformă 

betonată,      III 2008 

177 

Înlocuire conductă strada şi 

şoseaua Sărăriei  şi şoseaua 

Ştefan cel Mare Iaşi 

3,996,461.41 273,194.21 3,723,267.20 3,323,541.29 1,329,655.50 

2625 m  PE 160 mm; 

900  m  PE 32 mm PE 

110 mm   XI  2008 

176 
Amenajare Bază Aprovizionare 

APAVITAL Iaşi 
6,142,169.75 205,652.69 5,936,517.06 2,000,000.00 1,362,907.46 

Adc = 3051,1 mp.  

Ateliere, depozite, 

pod basculă, 

platforme, rezervor 

incendiu,  ş.a.           

XII  2010 

241 

Înlocuire  retele apă strada Prof. 

Cujbă, Petru Rareş, Arcu, 

Văscăuţeanu, Fd. Văscăuţeanu, 

Victor Babeş, N. Istrati,  Iaşi 

640,546.22 23,298.80 617,247.42 517,247.42 329,306.86 

1273 m  reţea apă PE 

Dn 110 -63  mm şi  

870 m  refaceri 

branşamente (95 

buc.) VII 2008 

242 

Înlocuire retele apă strada 

Râşcanu, strada şi varianta 

Uzinei, str. Luminii, str. 

Pavlov,strada şi stradela Bălţi, 

Morilor şi strada Podul de Piatră 

Iaşi 

793,623.53 127,344.30 666,279.23 487,475.99 534,939.78 

1642 m  reţea apă PE 

Dn 63-110 mm şi 

refaceri branşamente 

- 130 buc.  VII 2008 

273 

Înlocuire reţeadistribuţie apă 

potabilă zona Tătăraşi: strada  

Eternitate, strada Mărăcineanu, 

Spancioc, strada Stroici, strada 

de Nord, strada Jelea, Fundac 

Eternitate,  strada Moara de 

Vânt şi strada Beldiceanu Iaşi 

(PTh) 

3,204,570.59 345,497.56 2,859,073.03 500,000.00 385,366.29 

4.840 m  reţea apă PE 

HD 200 - 110 mm, 

refaceri branşamente 

354 buc.                 VIII 

2009 

142 
Retehnologizare staţie epurare 

Tg. Frumos 
4,960,638.66 4,643,707.32 316,931.34 413,881.10 627.72 

77 l/s epurare 

mecanică şi biologică 

III 2008 

218 
Alimentare cu apă sat Budăi, 

comuna Podu Iloaiei 
1,485,765.55 569,242.41 916,523.14 25,000.00 32,956.83 

3540 ml reţea apă          

III 2008 

234 
Alimentare cu apă în sistem 

centralizat Plugari, Iaşi 
622,663.87 517,999.70 104,664.17 25,000.00 37,631.63 

6400 ml reţea apă PE 

110 mm IV 2008 

278 
Extindere reţea de distribuţie 

apă sat Mirosloveşti 
744,884.03 83,101.70 661,782.33 50,000.00 102,110.16 

4.385 ml reţele apă  

IV 2008 

 
Lucrări recepţionate 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 68,764.28 rest plată 

 

LUCRĂRI NOI                                    

TOTAL   din care: 
68,687,029.50 1,154,251.42 67,532,778.08 7,749,581.53 868,081.99 x 
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Nr. 
c.da 

Denumirea obiectivului 
Valoare totală 
(fără TVA) 

Plăţi cumulate 
preliminat  
31.12.2007 
(fără TVA) 

Rest de exec. 
la 31 dec 
2007 (fără 
TVA) 

Propuneri 
PROGRAM 
2008 (fără TVA) 

Preliminat 
an 2008 

Capacitate si termen 
PIF 

295 

Implementarea unui sistem de 

monitorizare în reţeaua de 

alimentare cu apă potabilă din 

Iaşi, finanţat din: 

271,542.24 0.00 271,542.24 572,711.84 134,223.29 

17 buc. puncte de 

monitorizare în 

diferite zone    XII 

2008 

 
surse proprii 126,154.24 0.00 126,154.24 126,154.24 134,223.29 34.700 EURO 

237 

Reabilitare rezervoare, 

sistematizare, reţele apă, alei, 

drum acces,   în incinta staţiei 

de pompare, Păcurari, Iaşi 

2,545,753.36 71,164.16 2,474,589.20 720,850.03 0.00 

înlocuiri conducte 

425 m,  canalizare 50 

m , 1.890 mp  drum 

acces şi platforme 

betonate, 1.730 mp 

izolaţii rezervoare 

2x10.000 mc. şi 1x 

5000 mc.), 

împrejmuiri 1.070 m , 

refacere iluminat 

exterior, ş.a. IX 2009 

238 

Reabilitare rezervoare, 

sistematizare, reţele apă, alei, 

drum acces în incinta staţiei de 

pompare,  Aurora, Iaşi 

1,371,463.23 43,322.92 1,328,140.31 446,557.60 0.00 

înlocuiri conducte 

180 m, canalizare15 

m, 180 mp  rigole,  

reabilitare rezervoare 

2x10.000 mc. (3.000 

mp hidroizolaţe şi 

500 mp reparaţii 

rezervoare), 3.150 

mp alei, trotuare, 

platforme, drum 

acces, ş.a. IX 2009 

282 

Instalaţii de clorinare a 

rezervoarelor Văleni, Aroneanu 

şi Breazu 

42,016.81 0.00 42,016.81 42,016.81 0.00 VIII 2008 

216 

Reţea de canalizare str. şi  

stradela Perju, stradela  

Silvestru, Iaşi 

620,331.51 12,621.87 607,709.64 150,000.00 731.68 
589 m  reţea 

canalizare VIII   2009 

240 
Înlocuire conductă apă potabilă 

strada Lăpuşneanu, Iaşi 
479,614.29 1,995.98 477,618.31 200,000.00 0.00 

610 m  reţea apă PE 

Dn 75-160 mm         VI  

2009 

272 

Staţie pompare+igienizare 

rezervoare, refacere conductă 

alimentare cu apă Rezervor Ciric 

- Staţia Şorogari Iaşi 

812,015.03 0.00 812,015.03 100,000.00 27,862.54 
1300 m  reţea apă       

XI 2009 

280 

Înlocuire şi extindere  reţea apă 

strada Marta, Sevastopol, 

Şorogari,Brânduşa, str-la Vântu, 

str. şi Str-la I.I. Mironescu,  Iaşi 

688,096.72 7,803.92 680,292.80 150,000.00 197,544.63 

2.560 ml înlocuire  

reţele apă potabilă 

PE110 mm XI 2009 

268 

Extindere conductă apă strada 

Şt. O. Iosif şi  canalizare strada şi 

stradela Şt. O. Iosif Iaşi 

490,223.62 12,404.94 477,818.68 50,000.00 0.00 

430 ml reţea apă PE 

Dn 110 mm, 827 ml 

reţea canalizare PVC 

Dn 315 mm XI 2009 

266 

Înlocuire reţea distribuţie apă şi 

refacere branşamente strada O. 

Cazimir, Zmeu, Zlataust, 

Fierbinte, Trec. O.Cazimir, Iaşi 

747,791.17 466.67 747,324.50 90,000.00 0.00 
765 m PE 110 mm,  X 

2009 

 

Înlocuire conductă apă Ø 600 

mm  str. Bucium  intersecţie 

rond Baza 3 - strada Socola, Iaşi 

630,252.10 0.00 630,252.10 50,000.00 0.00 
946 m reţea apă           

X 2009 

 

Înlocuire conductă apă  Ø 600 

mm strada Pictorului (Piaţa 

Chirilă -str. Han Tătar), Iaşi 

378,151.26 0.00 378,151.26 50,000.00 0.00 
495 m reţea apă          

VII 2009 

298 

Înlocuire conductă apă PREMO  

Ø 600 mm Stăpungere Silvestru 

(Gară - Podul de Piatră) , Iaşi 

630,252.10 0.00 630,252.10 100,000.00 68,938.36 
910 m  reţea apă          

VI 2009 

304 

Alimentare cu apă potabilă şos 

Bucium Iaşi (DN24) - Tabăra de 

copii Bucium - Spitalul Clunet 

378,151.26 0.00 378,151.26 150,000.00 22,230.52 
2.000 m  reţea apă PE 

110 mm    XII 2009 

 

Reabilitare (cămăşuire) 

conducte apă zona Pod T. 

Vladimirescu şi pasaj Socola Iaşi 

756,302.52 0.00 756,302.52 100,000.00 0.00 
2.000 m reabilitare 

conducte     X 2009 

 

Înlocuire conducte apă zona 

centru - străzile  Elena Doamna, 

Costache Negri, Fd. Zlataust,  

Conductelor, Iaşi 

1,063,025.21 0.00 1,063,025.21 100,000.00 0.00 
3.950 m   reţele apă  

VI 2010 
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Nr. 
c.da 

Denumirea obiectivului 
Valoare totală 
(fără TVA) 

Plăţi cumulate 
preliminat  
31.12.2007 
(fără TVA) 

Rest de exec. 
la 31 dec 
2007 (fără 
TVA) 

Propuneri 
PROGRAM 
2008 (fără TVA) 

Preliminat 
an 2008 

Capacitate si termen 
PIF 

 

Înlocuire conducte apă zona 

Ţicău - străzile  Leului, Oituz, 

Ţicăul de Jos, Duzilor, Armoniei, 

Râpei, Occident, Italiană, Hotin, 

Viespii, Negustori, Patria, Iaşi 

483,193.28 0.00 483,193.28 100,000.00 0.00 
1.750  m  reţele apă  

VI 2009 

 

Înlocuire conducte apă zona 

străzii  Eternitate - străzile  T. 

Vladimirescu, Gălăţeanu, Prof. 

Paul, Fd. Băluşescu, Pădurii, 

Cupidon, Vânători, str. şi 

fundac, Dăncinescu, Dorobanţi, 

Tufescu, Harhas, strada şi 

stradela Mizil, Iaşi 

571,428.57 0.00 571,428.57 100,000.00 0.00 
2.693 m  reţele apă   

VII 2009 

 

Înlocuire conducte apă zona 

străzii  Eternitate -  Moara de 

Vânt - străzile:  str. şi Fundacul  

E. Racoviţă, Paşcanu, Ghioceilor, 

Frântă, Fundacul Tânjală, Iaşi 

394,957.98 0.00 394,957.98 50,000.00 0.00 
550 m reţele apă         

VI 2009 

 

Înlocuire conducte apă zona 

străzii Uzinei - Splai Bahlui - 

Davidel, fundac Tănăsescu, Trei 

Ierarhi, Trantomir, Uzinei, I. 

Mincu, Iaşi 

798,319.33 0.00 798,319.33 75,000.00 0.00 
2.172 m reţele apă       

VIII 2009 

 

Înlocuire conducte apă zona 

străzii Păcurari - Păcurari, 

şoseaua Păcurari, Florilor, 

Cişmeaua Păcurari, Spinţi, 

Muntenimii, Niciman, Iaşi 

441,176.47 0.00 441,176.47 75,000.00 0.00 
687 m reţele apă          

XI 2009 

 

Înlocuire conductă apă zona 

Crucea Roşie - Ogorului, 

Fundacul Olari, Agricultori, Alba 

Iulia, Căzărmilor, Ion Roată, 

Şipoţel, Dr. Vicol, Tăcuta, 

Belvedere, Toma Cozma 

924,369.75 0.00 924,369.75 50,000.00 0.00 
4.682 m reţele apă        

IX 2009 

 

Înlocuire conductă apă zona 

Copou - Str. Pogor, Ralet, Aleea 

Trandafirilor, fundac Sărăriei, 

Mărăşeşti, Vasile Conta, Iaşi 

630,252.10 0.00 630,252.10 100,000.00 0.00 
1.150 m reţele apă       

VI 2009 

303 

Înlocuire conductă refulare OL 

200 mm,  Staţia Pompare 

Bucium inclusiv evacuare 

preaplin 

1,176,470.59 0.00 1,176,470.59 200,000.00 24,669.61 
2.500 m conductă 

refulare     IX 2009 

 

Reţea apă potabilă Valea 

Lupului - Bazin apă -zona 

superioară 

420,168.07 0.00 420,168.07 50,000.00 0.00 
600 m reţele apă          

XII 2009 

 

Înlocuire şi extindere reţea apă 

strada şi stradela Cicoarei, str. 

Cărămidari, str. Mănăstirii, str. şi 

stradela Poienilor, Iaşi 

834,453.78 0.00 834,453.78 100,000.00 0.00 
2.702 m  reţele apă      

VII 2009 

300 
Înlocuire  reţea apă strada Aurel 

Vlaicu   Iaşi 
1,260,504.20 0.00 1,260,504.20 100,000.00 65,673.63 

765 m conductă apă 

Ø 1000 mm                  

X 2009 

 

Înlocuire reţea Azb. Dn 200 mm 

str. Sarmisegetuza-mal Bahlui 

(inel), Iaşi 

570,932.77 0.00 570,932.77 150,000.00 0.00 
1.650 m reţele apă       

VI 2009 

 

Înlocuire reţea apă Azb. str. 

Muşatini, Roman Vodă, 

Plăieşilor, Piaţa Voievozilor, B-

dul Alexandru cel Bun 

630,252.10 0.00 630,252.10 100,000.00 0.00 
4.418 m reţele apă       

XII 2009 

212 
Înlocuire reţea canalizare strada 

Horia şi Săulescu, iaşi 
1,148,335.46 29,440.15 1,118,895.31 800,000.00 866.41 

821 m PAFSIN 300-

800 mm VI 2009 

245 
Canalizare zona Popas Păcurari, 

Iaşi 
420,168.07 0.00 420,168.07 10,000.00 0.00 

150 m reţea 

canaliz.PVC 315 mm 

VI 2009 

194 
Canalizare zona metropolitană 

Leţcani Iaşi 
3,704,139.33 83,477.67 3,620,661.66 10,000.00 0.00 

6,5 km. canalizare,  3 

st. pompare   XII 2009 

211 
Canalizare strada Trompetei, 

Iaşi 
145,742.86 5,549.77 140,193.09 120,000.00 0.00 

147 m reţea 

canaliz.PVC 315 mm 

V 2008 
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Nr. 
c.da 

Denumirea obiectivului 
Valoare totală 
(fără TVA) 

Plăţi cumulate 
preliminat  
31.12.2007 
(fără TVA) 

Rest de exec. 
la 31 dec 
2007 (fără 
TVA) 

Propuneri 
PROGRAM 
2008 (fără TVA) 

Preliminat 
an 2008 

Capacitate si termen 
PIF 

187 

Platforme de depozitare a 

nămolului din cadrul fostului 

COMTOM Tomeşti 

2,988,235.29 110,008.44 2,878,226.85 126,000.00 6,504.28 
amenajare platforme 

3,4 ha  XII 2009 

277 
Canalizare Dancu (tronson DJ- 

intrare în staţia de epurare Iaşi) 
84,033.61 0.00 84,033.61 42,016.81 0.00 

100 ml reţea 

canalizare PVC Dn 

315 mm     VI 2009 

285 

Reparaţii şi amenajări laborator 

bacteorologic la pavilionul 

administrativ şi CT Staţia de 

epurare Iaşi 

312,875.6 6,716.56 306,159.07 150,000.00 11,612.15 VII 2009 

 

Reţea canalizare strada 

Fântânilor, str.  Ion Creangă, Iaşi 
990,756.30 0.00 990,756.30 50,000.00 0.00 

1570 m reţea 

canalizare      X 2009 

7 

Înlocuire reţele canalizare 

strada Titu Maiorescu, T. Cozma  

strada Manolescu, str. Istrate, 

Iaşi 

542,016.81 12,560.08 529,456.73 100,000.00 30,549.30 
300 ml Dn 300 -  400 

mm           IX 2009 

 

Perdea vegetală de protecţie 

spre cartierul de blocuri din 

zona de nord a Staţiei de 

epurare Iaşi 

10,451.60 0.00 10,451.60 10,451.00 0.00 IV 2008 

 

Perdea vegetală de protecţie în 

zona limitrofă şcolii generale D. 

Pătrăşcanu Tomeşti 

10,451.60 0.00 10,451.60 10,451.00 0.00 IV 2008 

296 
Reabilitare centrala termică la 

Staţia de tratare Şorogari 
42,016.81 3,484.00 38,532.81 42,016.81 16,662.43 VIII 2008 

275 
Extindere alimentare cu apă 

Pârcovaci - Hârlău 
946,760.31 18,888.15 927,872.16 200,000.00 61,605.66 

1700 m  reţea apă 

potabilă PE 160 - 110 

mm XII 2009 

276 
Canalizare ape pluviale zona 

centrală Hârlău 
927,445.38 66,142.51 861,302.87 600,000.00 139,070.27 

800 m  reţea canal Dn 

600 mm şi racorduri  

Dn 200 mm 284 m    

VII 2009 

 

Rparaţii capitale sursa  Poiana , 

staţia de tratare apă, rezervor 

1000 mc, rezervor 2500 mc. 

3,109,243.70 0.00 3,109,243.70 70,000.00 0.00 IX 2010 

294 

Sistematizare,  împrejmuire,  

drumuri şi  alei în incinta staţiei 

de epurare Tg. Frumos 

462,184.87 6,972.19 455,212.68 150,000.00 23,560.03 IX 2009 

64 B 
Reţele canalizare cartierul 

Florilor Tg. Frumos 
2,601,092.44 57,794.83 2,543,297.61 100,000.00 0.00 

2000 m reţele 

canalizare, 175 m 

înlocuire canal 

colector cu PAFSIN 

800 mm, 85 m - 

deversor final  X 2010 

 

Înlocuire reţea apă strada 22 

Decembrie + conducta de 

refulare Dn 400 mm Tg. Frumos 

590,252.10 0.00 590,252.10 250,000.00 0.00 

1677 m  reţele apă,  

3000 m conductă 

refulare       VI 2009 

 

Înlocuire conductă Dn 1000 mm 

subtraversare CF-staţia epurare 

Tg. Frumos 

462,184.87 0.00 462,184.87 75,000.00 0.00 
250 m                          

IX 2010 

179 

Reparaţii capitale sediu şi 

amenajare staţie hidrofor Podu 

Iloaiei (PTh) 

964,373.95 24,143.08 940,230.87 100,000.00 0.00 
Ac 156 mp,       

Ad=312 mp XI 2009 

58 

Modernizare şi automatizare 

Staţie pompare Timişeşti                                                

valoarea din PTh 

2,763,712.61 92,366.11 2,671,346.50 25,000.00 0.00 

reabilitare SP 600l/s,   

dig dirijare 210 m, dig 

transversal 90 m,  

apărare mal 45 m,    X 

2010 

 

Reparaţii capitale rezervor 1000 

mc Ţibăneşti (Pd Il.) 
502,979.83 0.00 502,979.83 50,000.00 0.00 VI 2009 

 

Reabilitare staţia tratare a apei 

Ţibăneşti 
226,428.57 0.00 226,428.57 40,000.00 0.00 IX 2009 

131 
Reabilitare staţia tratare a apei 

Vlădeni 
226,428.57 91.69 226,336.88 35,000.00 0.00 IX 2009 

 

Decolmatare reparaţii cheson 

captare apă brută Gorban 
1,217,386.55 0.00 1,217,386.55 50,000.00 0.00 IX 2010 

 

Reabilitare staţia tratare a apei 

Gorban şi Răducăneni 

38,65+32,00 mii euro 

188,148.82 0.00 188,148.82 50,000.00 0.00 IX 2010 

 

Reabilitare staţia tratare a apei 

Belceşti 
226,428.57 0.00 226,428.57 40,000.00 0.00 IX 2010 
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Nr. 
c.da 

Denumirea obiectivului 
Valoare totală 
(fără TVA) 

Plăţi cumulate 
preliminat  
31.12.2007 
(fără TVA) 

Rest de exec. 
la 31 dec 
2007 (fără 
TVA) 

Propuneri 
PROGRAM 
2008 (fără TVA) 

Preliminat 
an 2008 

Capacitate si termen 
PIF 

 

Înlocuire reţea apă potabilă de 

OL 550 mm între Staţia de 

tratare Belceşti şi calea ferată 

252,100.84 0.00 252,100.84 25,000.00 0.00 
120 m conductă PE  

Dn 250 mm     IX 2010 

263 
Alimentare cu apă localitatea 

Bălţaţi  Iaşi 
7,545,359.72 202,072.59 7,343,287.13 100,000.00 18,535.98 

42.215 m conductă 

aspiraţie, refulare, 

reţele distribuţie, 55 

mc/h pomare, 450 

mc rezervoare apă               

XI 2010 

246 

Alimentare cu apă localitatea 

Oţeleni şi Hândreşti, comuna 

Oţeleni, Iaşi 

5,808,056.30 187,124.20 5,620,932.10 100,000.00 0.00 

33.720 m  conductă 

aspiraţie, refulare, 

distribuţie, 2 

st.pompare şi 

clorinare 40 mc/h, 

200 mc. rezervoare   

VI 2010 

279 
Alimentare cu apă localitatea 

Iugani, comuna Mirceşti,  Iaşi 
2,488,811.76 97,638.94 2,391,172.82 168,067.23 17,241.22 

9.680  m conductă 

apă,   XI 2009 

 

Reabilitare Staţia pompare 

Lespezi, judeţul Iaşi 
420,168.07 0.00 420,168.07 50,000.00 0.00 

reabilitare Staţie 

pompare V 2009 

 

Conductă aducţiune Golăeşti - 

Mânzăteşti, judeţul Iaşi 
2,521,008.40 0.00 2,521,008.40 25,000.00 0.00 XII 2009 

 

Alimentare cu apă comuna 

Scobinţi 
2,941,176.47 0.00 2,941,176.47 100,000.00 0.00 XII 2009 

 

Alte cheltuieli de investitii   din 

care: 
8,483,467.06 2,345,192.19 6,138,274.87 4,176,512.61 467,320.99 x 

 
Plati proiecte ani viitori 420,168.07 0.00 420,168.07 420,168.07 159,371.75 x 

 
Cheltuieli neeligibile ISPA 2,209,954.45 1,974,845.80 235,108.65 422,744.00 

 
x 

 
Utilaje indep. , dotari din care: 4,592,840.34 370,346.39 4,222,493.95 3,083,600.54 307,949.24 

 

289 

Reparatii capitale utilaje staţia 

de epurare Iaşi (utilaje 

Mannesmann) 

2,092,000.00 370,346.39 1,721,653.61 582,760.20 
  

 
Utilaje independente 2,500,840.34 0.00 2,500,840.34 2,500,840.34 307,949.24 eşalonat 2008 

 

Cumparari terenuri, mijloace 

fixe ş.a 
1,260,504.20 0.00 1,260,504.20 250,000.00 

 
x 

 

 

 

 



 

PUNERI ÎN FUNCŢIUNE 2008 

Denumirea Obiectivului  Valoarea (RON ) Capacitatea P.I.F. (luna, anul ) 

ANUL  2008 9,238,460.12     

Lucrări de investiţii  8,930,510.88     

Alimentare cu apă sat Budăi, 
comuna Podu Iloaiei               

599,378.28 
PE Dn 160 mm  1.463 m., PE 
Dn 110 mm  2.250 m reţele 
apă TOTAL 3.713 m 

4/8/2008 

Împrejmuire sediu APAVITAL Iaşi 
latura B-dul Carol I şi incintă 

491,938.49 
gard fier forjat 190 m, gard 
plasă bordurată 273 m, 
platformă betonată 480 mp.  

2/1/2008 

Înlocuire conductă strada şi 
şoseaua Sărăriei  şi şoseaua Ştefan 
cel Mare Iaşi  recepţie parţială 

1,352,849.71 PE Dn 63 mm  879 m reţele 
apă, PE Dn110 mm  1.216 m 
reţele apă            TOTAL 
2.095 ml reţele apă 

10/3/2008 

Alimentare cu apă sat Plugari, 
judeţul Iaşi  

546,344.40 
7.130 m conductă aducţiune 
apă  din PE cu  Dn 160 mm  

11/25/2008 

Înlocuire reţea apă potabilă şi 
industrială Calea Chişinăului şi 
industrială B.dul Metalurgiei Iaşi 

3,900,000.00 2.643 m conductă apă 
potabilă PE Dn 450 mm 
3.000 m conductă apă 
industrială  

12/15/2008 

Înlocuire reţele apă strada Prof. 
Cujbă, Petru Rareş, Arcu, str. şi Fd. 
Văscăuţeanu, Victor Babeş, N. 
Istrati Iaşi 

360,000.00 
1.273 m reţele apă PE 110 
mm şi  refaceri branşamente 
63 -32 mm 95 buc 

12/22/2008 

Înlocuire reţele apă strada 
Râşcanu, str. şi varianta Uzinei, 
Luminii, Pavlov, str. şi str.la Bălţi, 
Morilor,şi Podul de Piatră, Iaşi 

665,000.00 
1.642 m reţele apă PE 110 - 
63 mm şi refaceri 
branşamente 130 buc. 

12/22/2008 

Înlocuire reţele apă potabilă zona 
Tătăraşi , Iaşi  - recepţie  parţială 

420,000.00 
1.900m reţele apă PE 110 - 
63 mm şi refaceri 
branşamente  

12/24/2008 

Extinderi reţele distribuţie apă 
potabilă sat Mirosloveşti, Iaşi  

185,000.00 
4.385 m reţele apă PE Dn 
110 mm 

12/24/2008 

Înlocuire şi extindere reţele apă 
strada Marta, Sevastopol, Şorogari, 
Brânduşa, str.la Vântu, str. şi 
stradela I. Mironescu Iaşi 

205,000.00 
2.560 m reţele apă PE Dn 
110 mm 

12/24/2008 

Canalizare ape pluviale zona 
centrală Hârlău, judeţul Iaşi  - 
recepţie parţială  

205,000.00 
147 m reţea canalizare Dn 
800 mm  

12/2/2008 

Utilaje independente  

307,949.24   

eşalonat 2008 

 

 

 

 


