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Scurt istoric 
1936 Se înfiinţează Societatea comunală a Apelor potabile Iaşi. 

1942 Societatea Comunală a Apelor Potabile Iaşi se transformă în Regie Publică Comercială. 

1948  Se înfiinţează Întreprinderea de Electricitate, Tramvaie,  Apă-Canal, Salubritate 

1955-1957 Datorită debitului insuficient furnizat de sursa Timişeşti, se proiectează şi se execută alimentarea cu apă 

a Iaşului din sursa de suprafaţă Prut, prin realizarea prizei de captare Ţuţora I, a conductei de aducţiune 

Priza Prut - staţia de repompare Ion Creangă şi a staţiei de tratare Şorogari, sistem ce asigură în prezent 

cca. 60% din necesarul de apă potabilă si industrială. Activitatea de apă şi canalizare este preluată de 

Întreprinderea Comunală Apă-Canal-Băi Iaşi. 

1968-1973 Se proiectează şi se realizează extinderea drenului din sursa Timişeşti cu 4.050 m conducte de 

aducţiune Dn 2x1000 PREMO Timişeşti-Tunel Strunga şi Dn 1000mm PREMO Strunga - Iaşi. Încep lucrările 

la etapa I a staţiei de epurare a Municipiului Iaşi care vor continua cu etapele II-IV până în 1996, când se 

trece la modernizarea liniilor existente în colaborare cu firma Mannesmann (Germania). Serviciile 

Întreprinderii Comunale Apă-Canal-Băi Iaşi au fost preluate de Grupul întreprinderilor de Gospodărie 

Comunală şi locativă Iaşi 

1991 Se înfiinţează Regia Autonomă Judeţeană Apă Canal Iaşi. 

1995 Se începe derularea unui program de investiţii în toate domeniile de activitate ale Regiei Autonome Judeţene 

Apă Canal Iaşi.  

2000-2001 Se semnează contractele de finanţare de către reprezentanţii Comunităţii Europene şi ai României 

2001-2009 Se implementează  de către R.A.J.A.C. Iaşi programul ISPA ce are ca principală motivaţie efectul pozitiv 

asupra mediului înconjurător, precum şi efectele socio-economice şi operaţionale ce vor apărea în urma 

finalizării programului. Acest program urmăreşte: 

 renovarea şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Iaşi ce conduce la îmbunătăţirea râului 

colector Bahlui, iar calitatea apelor deversate contribuie la protejarea zonei Deltei Dunării declarată zonă 

protejată în ceea ce priveşte biodiversitatea; 

 modernizarea Staţiei de tratare a apei potabile Chiriţa ce presupune îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi 

alinierea la cerinţelor Uniunii Europene; 

 modernizarea a trei staţii de pompare strategice din oraş ce va conduce la ameliorarea  calităţii distribuţiei 

apei potabile; 

 adoptarea unei procesări pe termen lung a nămolului, care va avea efecte pozitive faţă de actuala 

depozitare în lagune; 

 asigurarea unei protecţii ecologice maxime a bazinului hidrografic în aval de Iaşi. 

2008  Se înfiinţează societatea comercială APAVITAL S.A. Iaşi având ca acţionari Consiliul Judeţean Iaşi şi primării 

din judeţ  

http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=376
http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=368
http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=462
http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=380
http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=372
http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=376
http://www.rajaciasi.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=373
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Prezentare generală 
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   Judeţul Iaşi    
   municipii    
   Iaşi    
   oraşe    
   Tg. Frumos    
   Hârlău    
   Podu Iloaie    
   comune    
   Aroneanu    

   Andrieşeni    

   Bălţaţi    

   Bârnova    

   Belceşti    

   Bivolari    

   Brăieşti    

   Butea    

   Cepleniţa    

   Ciohorăni    

   Coarnele Caprei    

   Ciurea    

   Deleni    

   Focuri    

   Gorban    

   Gropniţa    

   Golăieşti    

   Hălăuceşti    

   Holboca    

   Ipatele    

   Ion Neculce    

   Leţcani    

   Lespezi    

   Lungani    

   Mirosloveşti    

   Mogoşeşti Siret    

   Moşna    

   Mirceşti    

   Plugari    

   Prisăcani    

   Răducăneni    

   Răchiteni    

   Scobinţi    

   Sireţel    

   Strunga    

   Şipote    

   Tansa    

   Tomeşti    
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   Ţibăneşti    

   Ţigănaşi    

   Ungheni    

   Valea Lupului    

   Victoria    

   Vlădeni    
Clienţi din Judeţul Neamţ (alimentaţi din aducţiunea Țimișești)  

   Roman    

   Tămăşeni    

   Săbăoani    

   Cordun    

   Bâra    

   Păstrăveni    

   Traian    

   Adjudeni    
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Capacităţi pe care le administrează APAVITAL Iaşi  
Indicator UM Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 

Reţele de aducţiune – TOTAL km 664,9 689,7 695,2 

- aducţiunea Timişeşti km 297,5 297,5 297,5 

- aducţiunea Prut km 74 74 74 

- zona Municipiului Iaşi km 91,6 91,9 91,9 

- Aducţiuni din alte surse km 201,8 226,3  231,8 

Reţele de distribuţie - TOTAL km 1.099 1.173,17 1.328,15 

- Apă potabilă a municipiului Iaşi km 439,95 439,95 479,55 

- Apă industrială a municipiului Iaşi km 39,6 39,6 39,6 

- Apă potabilă în judeţul Iaşi km 619,45 693,62 848,6 

Rezervoare de stocare m3 130.978 130.978 132.443 

Staţii de tratare -TOTAL l/s 3.280 3.280 3.280 

- Zona Municipiului Iaşi l/s 2.500 2.500 2.500 

- Oraş Tg . Frumos şi zona limitrofă  l/s 35 35 35 

- Oraş Hârlău şi zona limitrofă l/s 50 50 50 

- Centre Comunale (Vlădeni, 

Răducăneni, Ţibăneşti) 

l/s 95 95 95 

Staţii de epurare mecanică şi biologică a 

apelor uzate, menajere şi industriale –TOTAL 

l/s 4.570 4.526 4.526 

- Zona Municipiului Iaşi l/s 4.200 4.200 4.200 

- Oraş Tg . Frumos şi zona limitrofă  l/s 155 155 155 

- Oraş Hârlău şi zona limitrofă l/s 90 90 90 

- Centre Comunale (Vlădeni, 

Răducăneni, Ţibăneşti) 

l/s 81 81 81 

Reţele de canalizare – TOTAL Km 535 536,26 536,26 

- Zona Municipiului Iaşi Km 456,63 456,63 456,63 

- Oraş Tg . Frumos şi zona limitrofă  Km 43,31 43,31 43,31 

- Oraş Hârlău şi zona limitrofă Km 10,0 10,0 10,00 

- Centre Comunale (Vlădeni, 

Răducăneni, Ţibăneşti) 

Km 25,12 26,32 26,.32 
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Număr de clienţi deserviţi de RAJAC Iaşi la 31.12.2009 

 

 

 

Aria geografică Indicator U.M. Valoarea 

Zona 

Metropolitană 

Iaşi 

Populaţia deservită Persoane aproximativ  315022 

Clienţi persoane fizice (abonaţi casnici) Contracte 14208 

Clienţi persoane 

juridice 

Asociaţii de proprietari Contracte 1667 

Agenţi economici şi Instituţii de stat Contracte 2177 

Oraşele Tg. 

Frumos, Hârlău 

şi zona limitrofă 

Populaţia deservită Persoane aproximativ  44202 

Clienţi persoane fizice (abonaţi casnici) Contracte 12658 

Clienţi persoane 

juridice 

Asociaţii de proprietari Contracte 20 

Agenţi economici Contracte 764 

Instituţii de stat Contracte 137 

Centre 

Comunale 

Populaţia deservită Persoane aproximativ  21888 

Clienţi persoane fizice (abonaţi casnici, inclusiv din 

Asociaţii de proprietari) 
Contracte 6931 

Clienţi persoane juridice (Agenţi economici şi Instituţii 

de stat) 
Contracte 281 

 

 

 

 Licenţă de operare clasa I 

 Sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţionale, securitatea 

informaţiilor. 
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Aspecte tehnice  
Drumul apei la Iaşi 

Exploatarea apei cuprinde activităţi de captare, tratarea şi distribuirea debitelor de apă potabilă şi industrială la 

consumatori, în cantităţile şi la presiunile solicitate de aceştia. 

Exploatarea apei este structurată pe două direcţii: 

1. CAPTARE-TRATARE = ansamblul instalaţiilor şi conductelor necesare pentru a capta, transporta şi trata 

întreaga cantitate de apă necesară consumatorilor casnici şi industriali: 

 Două drenuri de captare de adâncime de la Timişeşti, împreună cu conductele aferente de transport de 

105 km; 

 Două prize de captare a apei de suprafaţă din râul Prut de la Ţuţora, împreună cu conductele de transport 

de 17 km; 

 Staţiile de tratare Timişeşti, Chiriţa, Şorogari; 

 Staţiile de pompare: mal Moldova, Păcurari, Aurora, Mijlociu (pentru sistemul Timişeşti), Prut, Chiriţa, I. 

Creangă (pentru sistemul Prut); 

 

2. DISTRIBUŢIE (2 Sectoare Operaţionale: Nord şi Sud) = sistemul de conducte şi distribuţie a apei în 

Municipiul Iaşi şi în celelalte oraşe şi comune din aria de activitate; exploatarea staţiilor de pompare a 

apei în reţeaua de distribuţie, cât şi întreţinerea capacităţilor de înmagazinare.                                            

Activităţi în sistemul de distribuţie: 

 Asigurarea permanentă a debitului presiunii cât şi a calităţii apei distribuită consumatorilor; 

 Remedierea avariilor apărute; 

 Revizii şi reparaţii ale armăturilor; 

 Spălarea tronsoanelor de conducte; 

 Înlocuirea branşamentelor şi tronsoanelor de conductă cu grad avansat de uzură; 

 Verificarea şi depistarea pierderilor ascunse prin canalizare, centrale termice,reţele telefonice; 

 Monitorizarea consumurilor de apă pe microsectoare; 

Sistemul de canalizare cuprinde reţeaua de canalizare în lungime de 536,26 km, staţii de pompare şi staţii de 

epurare situate în localităţile: Răducăneni, Vlădeni, Hârlău, Belceşti, Tg. Frumos, Hălăuceşti, Podu Iloaiei, Ţibăneşti 

şi în municipiul Iaşi. 

Coordonata de bază o constituie exploatarea şi întreţinerea sistemului de canalizare din judeţul Iaşi. 
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Sistemul Informatic 
Misiune: Sistemul informatic reprezintă infrastructura care permite managementului S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, să o-

ptimizeze 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. 
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Aspecte comerciale si financiare 
Producţie fizică de apă 

An Total producţie fizică facturată (m
3
) Variaţia cantitativă anuală a producţiei 

(m3) 

Variaţie procentuală 

anuală (%) 

2006 28.096.485 36.526 0,13 

2007 27.838.399 -258.086 -0,92 

2008 26.790.071 -1.048.328 -3.91 

2009 25.158.061 -1.632.010 -6,09 

 

Cantitatea de apă facturată (m
3
)  

An 2007 2008 2009 

Agenţi economici 15.526.489 (55,77%) 14.149.741 (52.82%) 11.337.704 (45,06%) 

Populaţie (asociaţii de locatari şi 

clienţi particulari) 

12.311.910 (44,23%) 12.640.330 (47.18%) 13.780.357 (54,94%) 

 

Producţia pe surse de captare:  

An 2006 2007 2008 2009 

Sursa Timişeşti 73,10 % 64,81 % 67,36% 62,77% 

Sursa Prut 24,50 % 32,72% 30,27 % 34,81% 

Alte surse 2,40 % 2,47% 2,37 % 2,42% 
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Distribuţia teritorială a clienţilor (ca număr şi ca pondere în producţia fizică) 

Aria de acoperire A
n

 

Populaţie deservită  (asociaţii de 
locatari şi clienţi particulari) 

Agenţi economici 

Număr - 
persoane 

Valoare fizică facturată 
– mc 

Număr - 
contracte 

Valoare fizică facturată 
–mc 

Municipiul Iaşi şi zona 
limitrofă 

20
07

 

306818  11.146.399  2013  14.502.517  

Oraşele Tg. Frumos, Hârlău şi 
zona limitrofă 

68901 2.105.314 769 1.268.884 

Centre Comunale 15280 306.830 564 39.460 

Municipiul Iaşi şi zona 
limitrofă 

20
08

 

310499 11.429.365 2143 12.775.275 

Oraşele Tg. Frumos, Hârlău şi 
zona limitrofă 

72493 944.265 856 1.315.814 

Centre Comunale 20661 266.700 615 58.652 

Municipiul Iaşi şi zona 
limitrofă 

20
09

 

278.313 12.179.828 2.177 10.018.051 

Oraşele Tg. Frumos, Hârlău şi 
zona limitrofă 

42.947 1.161.318 764 1.287.715 

Centre Comunale 15.326 439.211 281 71.938 

 

NOTĂ: Pentru anul 2009 în calculul populaţiei deservite nu s-au mai luat în calcul populaţia din cămine 

universitare, internate şcolare, Direcţia Copilului,  unităţi militare sau penitenciarul Iaşi!   

Alte surse

Sursa Prut

Sursa Timişeşti

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

an 2006
an 2007

an 2008
an 2009

2.40% 
2.47% 

2.37% 
2.42% 

24.50% 
32.72% 

30.27% 34.81% 

73.10% 

64.81% 67.36% 
62.77% 

Apa Brută captată pe surse  

Alte surse Sursa Prut Sursa Timişeşti
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Raport financiar la 31.12.2009 
-lei 

31.12.2008 31.12.2009 

B
ila

n
ţ 

p
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p
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at
 

Total active imobilizate 365.106.049 404.610.251 

Total active circulante 48.812.458 60.593.401 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 685.650 

Total ACTIV 413.918.507 465.889.302 

Total capital social (patrimoniul regiei)  78.872.243 78.872.243 

Rezerve 63.543.807 69.839.073 

Rezultatul exerciţiului 1.829.962 5.665.326 

Profit sau pierderea reportată -290.599 -1.215.781 

Repartizarea profitului 1.829.962 5.665.326 

Patrimoniul Public 158.447.319 166.052.276 

Datorii pe termen mediu şi lung 33.865.201 30.002.937 

Datorii pe termen scurt 23.320.012 35.618.418 

Venituri înregistrate în avans 55.975.488 86.409.987 

Provizioane 185.036 310.149 

Total PASIV 413.918.507 465.889.302 

 

31.12.2008 31.12.2009 

C
o

n
tu

l d
e 

p
ro

fi
t 

şi
 p

ie
rd

er
e

 Venituri din exploatare 81.349.321 95.223.459 

Cheltuieli din exploatare 74.240.195 84.652.405 

Rezultat din exploatare 7.109.126 10.571.054 

Venituri financiare 2.004.041 1.406.789 

Cheltuieli financiare 6.904.720 4.872.917 

Rezultat financiar -4.900.679 -3.466.128 

Rezultat brut 2.208.447 7.104.926 

Impozit pe profit 378.485 1.439.600 

Rezultatul net al exerciţiului 1.829.962 5.665.326 
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Investiţii finanţate din fonduri interne 

Lucrări noi  

Anul 2009 Programat (lei) Realizat (lei) 

Apă 1.100.000,00 1.335.921,45 

Canalizare şi staţii de epurare 100.000,00       24.865,48 

Obiective de interes general 75,000     112.110,00 

Lucrări continuare 

Anul 2009 Programat (lei) Realizat (lei) 

Apă 3.316.925,00 2.483.053,28 

Canalizare şi staţii de epurare 50.000,00 0,00 

Obiective de interes general 437.053,00 171.616,46 

 

 

33.04% 
27.81% 8.37% 

86.46% 

53.81% 
77.22% 

16.58% 

66.96% 

72.19% 

91.63% 

13.54% 

46.19% 
22.78% 

83.42% 
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Investiţii finanţate din fonduri europene sau surse împrumutate 
Obiectivul major al programului ISPA este: Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi a celui al apelor uzate în 

scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi. 

- Euro - 
ANUL Componenta 

ISPA 

Componenta 1 - 

SEAU Iași  

Componenta 2 - 

STAP CHIRITA
1
 

Componenta 3 

- 3 SP 

Componenta 4 

- AT 

Componenta 4 

-  AT 

Continuare 

Componenta 5 - 

SP CHIRITA
2
 

- Valoare 

Contract 

24.095.768,00 10.197.289,08 4.040.665,09 2.974.459,10 899.785,00 3.764.255,25 

2002 Plată 0,00 1.256.453,56 0,00 293.493,13 0,00 0,00 

2003 Plată 0,00 0,00 410.526,11 357.312,90 0,00 0,00 

2004 Plată 0,00 1.051.233,07 236.760,91 643.551,73 0,00 0,00 

2005 Plată 2.739.115,43 1.815.183,61 2.336.336,94 423.820,12 0,00 0,00 

2006 Plată 0,00 407.680,54 454.915,36 586.075,04 0,00 0,00 

2007 Plată 1.537.325,99 4.513.829,18 191.599,67 133.397,27 0,00 0,00 

2008 Plată 6.496.207,74 1.165.195,36 0,00 509.808,94 114.185,50 0,00 

2009 Plată 5.626.433,30 0,00 0,00 0,00 331.479,35 1.421.372,88 

2010 Plată 7.696.685,54 -12.286,24 410.526,10 0,00 454.120,15 2.342.882,37 

NOTĂ: Valorile pentru anul 2010 sunt valori estimate. 

Legendă: 

SEAU Iaşi  Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de epurare ape uzate Iaşi, linia II Apă şi linia Nămolului 

STAP Chiriţa Staţia de tratare apă potabilă Chiriţa 

3 SP Modernizarea a 3 staţii de pompare: Păcurari, Aurora, Mijlociu 

AT Asistenţă Tehnică 

SP Chiriţa Staţia de pompare Chiriţa 

 

  

                                                             
1 Componenta 2 – STAP Chiriţa este finanţată în întregime din fonduri BERD 
2 Componenta 5 – SP Chiriţa este finanţată mixt, din fonduri BERD şi fonduri ISPA
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Sistemul de management integrat  
Licenţiere 

APAVITAL Iaşi a obţinut licenţa, ca operator în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin 

ordinul nr. 497/10.12.2009 emis de Guvernul României – Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice, pentru o perioadă de 5 ani. 

Calitatea managementului 

 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, cerinţelor de management al sănătăţii securităţii ocupaţionale ISO 18001:2007 şi, cerinţelor 

de management al securităţii informaţiilor ISO 27001: 2005 prin certificate acordate de SRAC (Societatea 

Română pentru Asigurarea Calităţii) şi IQNet (International Quality Network) pentru RAJAC – APAVITAL 

Iaşi în activităţile desfăşurate: servicii de alimentare cu apă şi canalizare – epurare; 

 Continuarea acţiunilor de conştientizare a tuturor angajaţilor organizaţiei asupra cerinţelor Sistemului de 

Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate, Securitate Ocupaţională  şi Securitate  Informatică în 

vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management, implementat prin planurile anuale de audit 

şi instruirile personalului pe cerinţele standardelor de calitate; 

 Realizarea indicatorilor de performanţă şi condiţiilor calitative şi cantitative ale serviciului, aşa cum au fost 

stabiliţi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, elaborat şi aprobat în condiţiile stabilite 

de Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de cana-

lizare şi procedurile de lucru din cadrul APAVITAL Iaşi; 

 Tarifarea echitabila - stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de operatori, indi-

ferent de forma de organizare a acestora şi de modalitatea de gestiune a serviciului are la bază o meto-

dologie unitară, elaborată de autoritatea de reglementare - A.N.R.S.C. şi aprobată de ARSACIS; 

 Rentabilitatea, calitatea şi eficienta serviciului - preţurile şi tarifele practicate precum şi managementul 

asigurat de APAVITAL Iaşi, trebuie să asigure acoperirea integrală a costurilor de producţie şi exploatare, a 

costurilor 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 crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a 

sistemelor tehnico-edilitare, precum şi o cotă de profit; 

 Continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ - operatorul este obligat să ia toate măsurile teh-

nice şi organizatorice pentru a furniza/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 în-

trerupere; 

 Accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale. 
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 Adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor –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; 

 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 potenţiali, condiţiile de acces fiind reglementate şi 

aceleaşi pentru toţi solicitanţii din aria de furnizare/prestare a serviciilor, iar condiţiile de furni-

zare/prestare sunt bine definite şi egale şi nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii în Contractele de furni-

zare/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.; 

 Creşterea performanţelor unităţii prin reducerea numărului de salariaţi, urmare a retehnologizărilor  

realizate la  staţiile de pompare, staţiile de tratare şi epurare exploatate; 

 Reducerea consumurilor specifice de materii prime, carburanţi, consumabile. 

Calitate mediu 

 Asigurarea calităţii apei potabile furnizată utilizatorilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 458/2002 pri-

vind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Securitatea serviciului - funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a construcţiilor, 

instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în 

conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 

 Urmărirea  proiectelor implementate în cadrul APAVITAL pentru  asigurarea  calităţii în reţeaua de distri-

buţie apă potabilă a municipiului, oraşelor  şi comunelor din judeţului Iaşi; 

 Monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare, realizată în conformitate cu Anga-

jamentele României rezultate din procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, pentru obiectivul de 

investiţii finanţat din fonduri UE prin Programul ISPA, nominalizat: „Modernizarea, extinderea şi re-

tehnologizarea 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. 

Metrologie 

 Menţinerea Autorizaţiei Laboratorului de Metrologie nr. BC – 05 – 06 /  21.03.2006 prin creşterea eficien-

ţei verificărilor metrologice atât pentru mijloacele de măsurare de lucru proprii cât şi pentru terţi (per-

soane fizice, juridice) în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 – „Cerinţe 

generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”; 

 Realizarea unui număr mai mare de verificări metrologice efectuate la terţi; 

 Reînnoirea, în urma examinărilor legale a autorizaţiilor metrologice pentru metrologii care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul laboratorului metrologic. 
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Resurse umane  
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 sunt: echitatea, motivarea prin implicarea şi participarea angajaţilor, instruirea 

profesională continuă, sănătatea şi securitatea muncii. 

Obiective: 

 Programe de formare continuă, conform cu planul de instruire pe anul 2009, anexat la Contractul colectiv 

de muncă; 

 Perfecţionarea actualului sistem de motivare a personalului (prin formule salariale şi mai ales non-

salariale), bazat pe experienţa pozitivă în aplicarea acestuia în ultimii ani; 

 Menţinerea şi în anul 2009 a piramidei vârstei în formă de romb, cu ponderea principală în categoria 35-

45 ani; 

 Implementarea unui sistem eficient de evaluare şi planificare succesorală a resurselor umane şi a organizării unor 

module de instruire pe teme de management, în vederea creşterii productivităţii personalului şi a calităţii serviciilor 

furnizate. Program finanţat PHARE; 

 Sistem de evaluare a performanţei angajaţilor şi dezvoltarea de noi standarde ocupaţionale, în vederea promovării 

competitivităţii forţei de muncă. Program finanţat PHARE;  

Categorii de personal Nr. efectiv de personal la data de 31.12 

2006 2007 2008 2009 

Personal de conducere 57 57 60 68 

Maiştri 33 34 32 25 

Personal administrativ 
şi tehnic de producţie 

171 175 167 169 

Muncitori 946 916 855 797 

TOTAL 1207 1182 1114 1059 

 

Categorii de personal pe trepte de vârstă Nr. efectiv - 2008 Nr. efectiv - 2009 

Sub 25 de ani 25 15 

Între 25-35 ani 144 116 

Între 35-45 ani 473 422 

Între 45-55 ani 367 374 

Peste 55 ani 105 132 
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< 25 years / ani 25-35 years / ani 35-45 years / ani 45-55 years / ani > 55 years / ani

Personnel classes on age /Categorii de personal pe trepte de vârstă 
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Relaţii publice 

Obiective: 

 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 APAVITAL prin 

intermediul ghişeului; 

 gestionarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 tratarea problemelor clienţilor înscrişi în audiente la conducerea APAVITAL; 

 asigurarea unei interfeţe între APAVITAL şi publicul său (clienţi, presa, instituţii etc.). 

Denumire indicator Specificare U M Nivel lunar 

programat ian 

2009 

Nivel anual 

realizat dec 

2009 

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% 96,94% (3 

depăşiri din 

98 cazuri) 

Răspunsuri petiţii până în 

a 20-a zi a lunii următoare 

Nr. total răspunsuri x 100 / nr. total petiţii % 90% 93,07% 

Numărul maxim de zile în 

care sunt rezolvate 90% 

dintre sesizări 

Timpul maxim în care sunt rezolvate 

primele 90% dintre sesizări  

Depăşiri: Iul – 2,74; Aug – 2,74; Sept – 2,46; Dec – 

2,07.  

% Max. 2 1,13 –valoare 

anuală 

Timpul maxim  dintre 

sesizarea unei avarii, 

restabilirea serviciului şi 

revenirea la starea 

normală 

Pentru secţia Apă: 

0-24h – 85% 

24-48h -7% 

48-72h -6% 

Peste 72h -2% 

Pentru secţia Canal: 

0-24h – 90% 

24-48h -5% 

48-72h -4% 

Peste 72h -1% 
 

% Vezi 

specificaţie 

Realizat 

secţia Apă 

Realizat 

secţia Canal 

Timpul de răspuns la 

apeluri telefonice 

Timpul maxim de răspuns la apelurile 

telefonice ale utilizatorilor trebuie să fie 

de: 

15 s pentru 85% din apelurile primite 

% 85%  

97.75% 

 

30 sec. pentru 90% din apelurile primite % 90% 99.25% 
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Fig. 1  Distribuţia avariilor  pe tipuri  de disfuncţionalitate la secţia Distribuţie  

 

Fig. 2  Distribuţia avariilor  pe tipuri  de disfuncţionalitate la secţia Canalizare  


