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’’’’ApaVital este cea mai 
impresionantă companie din 
Europa Centrală și de Est“

Carsten Rasmussen
Șeful Unității pentru România 

în cadrul Direcției Generale 
Poli�că Regională și Urbană 
(Regio) a Comisiei Europene

ApaVital este cea mai 
impresionantă companie din 
Europa Centrală și de Est“



Operator regional 
de servicii de 
alimentare cu 
apă și canalizare 

Adresa: Strada Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO - 700495 
 Cod fiscal: RO 1959768 
 Număr Registrul Comerțului: J22/1/1991 
 Cod CAEN: 3600 
 Capital social subscris 78.872.243 lei. 
Capital social vărsat 78.872.243 lei. 
 Centrul de contact: 0232.969 
 E-mail: contact@apavital.ro; media@apavital.ro; 
             avarii@apavital.ro.  
 Pagina de internet: www.apavital.ro 
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MESAJUL 

DIRECTORULUI GENERAL

Consider că cea mai mare provocare globală este lipsa de apă, aceasta afectează 
însăși existența vieții, în mod direct și indirect, deoarece penuria de apă afectează producția 
de alimente și energie. Adăugați creșterea urbanizării, poluarea, schimbările clima�ce, risipa 
enormă de apă și veți înțelege care sunt marile noastre provocări. 

Încercăm să integrăm poli�cile de apă în acte legisla�ve și să aliniem can�tatea de apă 
necesară cu eficiența, obiec�vul general fiind de a asigura necesarul de apă de bună calitate 
pentru toți locuitorii ariei noastre de ac�vitate. Sunt provocări care mă mo�vează și cred cu 
tărie că mo�vația mea vine din pasiune! Îmi place foarte mult ceea ce fac, mă provoacă și mă 
ține mereu „în priză” – as�el pot să trec peste momentele dificile, inerente în orice ac�vitate.  

Lucrez în această companie de 22 de ani și dintotdeauna mi-a plăcut să mă implic în 
acțiuni și ac�vități care ș�u că au ca rezultat lucruri care dăinuie, care devin tradiție, lucruri 
care contează, care aduc valoare sau care fac diferența pentru cetățean.

Dr. Ing. ION TOMA
director general ApaVital Iași
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ApaVital Iași este o societate la care acționari sunt unitățile 
administra�v-teritoriale. Capitalul social total subscris al societății este de 
78.872.243 lei, divizat în 788.723 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 
lei/acțiune. Județul Iași par�cipă la capitalul social cu acțiuni reprezentând 
99,694570% din capitalul social. Restul acțiunilor de până la 100% sunt 
deținute de alte 89 unități administra�v-teritoriale.

Consiliul de Administrație al ApaVital s-a cons�tuit în structura 
actuală în luna februarie 2016, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanța corpora�vă, în baza unei selecții prealabile 
efectuate de o comisie formată din specialiș� independenți în recrutarea 
resurselor umane.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 
6/22.01.2016, în conformitate cu Actul cons�tu�v al societății și are 
următoarea componență:

Administrarea și conducerea 
ApaVital respectă ansamblul de 
reguli care guvernează sistemul 
de administrare și control în 
cadrul unei întreprinderi 
publice. Raporturile dintre 
autoritatea publică tutelară și 
organele întreprinderii publice, 
dintre consiliul de administrație, 
directori, acționari și alte 
persoane interesate, se 
derulează în lumina principiilor 
guvernanței corpora�ve a 
întreprinderilor publice, 
dezvoltate de Organizația de 
Cooperare Economică și 
Dezvoltare (OECD).

Organizare şi 
acţionariat
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Dr. ing. Mihail Doruș
Director Tehnic și Președinte al Consiliului de 
Administrație S.C. APAVITAL S.A.

Dr. ing. Ion Toma
Director General S.C. APAVITAL S.A. 

Ec. Elena Arvinte
Director Execu�v al Direcției Economice din 
cadrul Consiliului Județean Iași.

Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu
Prorector cu ac�vitatea de cercetare ș�ințifică 
și inovare al Universității Tehnice “Gheorghe 
Asachi” din Iași.

Ec. Mariana Chirilă
Director Economic S.C. APAVITAL S.A. în 
perioada 2001-2016.

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Facultatea de Inginerie Electrică, Energe�că și 
Informa�că Aplicată. 

Ec. Maria Simionescu
Director Economic S.C. APAVITAL S.A., 
Director General al Direcției Generale 
Economice și Finanțe Publice Locale 
Iași în perioada 2012-2016. 

Ing. Ovidiu Mugurel Laicu
Director General Regional și 
Președinte al Consiliul Tehnico-
Economic al Direcției Regionale de 
Drumuri și Poduri Iași.

Ing. Constan�n Dan Neagu
Expert în Serviciul Coordonare Control 
ANCOM (Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații).
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Directorii S.C. APAVITAL S.A. au fost numiți prin Hotărârile C.A. nr. 25/25.03.2016, nr. 51/25.04.2016 și nr. 
52/25.04.2016, cu respectarea principiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corpora�vă, în baza criteriilor de 
experiență în ac�vitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertelor tehnice depuse în cadrul 
procedurii de selecție, din rândul membrilor Consiliului de Administrație, devenind as�el administratori execu�vi. 
Începând cu data de 16 mai 2016, conducerea execu�vă a societății are următoarea componență:

Dr. ing. Ion Toma - Director General  
Dr. ing. Mihail Doruș - Director Tehnic
Ec. Maria Simionescu - Director Economic
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În afara celor trei directori-  mandatari sociali, cărora Consiliul de Administrație le-a încredințat conducerea 
societății, în Organigrama ApaVital există două poziții de directori de specialitate, ocupate începând cu 1 iulie 2016 
de către:

Ing. Ion Mihăilescu - Director Operațional
Ing. Romeo Casian - Director Comercial.



Se înființează 
Societatea Comunală 
a Apelor Potabile Iași.

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

Se înființează Întreprinderea 
de Electricitate, Tramvaie, 
Apă-Canal, Salubritate.

   Ac�vitatea de apă și 
canalizare este preluată 
de Întreprinderea Comunală 
Apă-Canal-Băi Iași.

Serviciile 
Întreprinderii 
Comunale 
Apă-Canal-Băi 
Iași au fost preluate de Grupul 
Întreprinderilor de Gospodărie 
  Comunală și Loca�vă Iași 
     (G.I.G.C.L. Iași).

1936

1948
1955-1957

Din cauza debitului insuficient furnizat 
de sursa Timișeș�, se proiectează și se 
execută alimentarea cu apă a Iașiului 

din sursa de suprafață Prut, prin 
realizarea prizei de captare Țuțora I, 
a conductei de aducțiune Priza Prut 

stația de repompare Ion Creangă și a 
stației de tratare Șorogari.

1968-1973
Se proiectează și se realizează ex�nderea drenului 
din sursa Timișeș� cu 4.050 m. Încep lucrările la 
etapa I a stației de epurare a municipiului Iași care 
vor con�nua cu etapele II-IV până în 1996, când 
se trece la modernizarea liniilor existente.

Se semnează 
contractele de 
finanțare de către 
reprezentanții 
Comunității 
Europene și ai 
României.

2000-2001

1991 1995

Se înființează 
Regia Autonomă Județeană 
Apă Canal Iași.

Începe derularea unui program de inves�ții 
în toate domeniile de ac�vitate ale 
Regiei Autonome Județene Apă Canal Iași.

Se înființează 
Societatea 
Comercială 
ApaVital S.A. Iași 
având ca acționari 
Consiliul Județean 
Iași și primării din 
județ.

20081942

Scurt Istoric

8



2001-2009
Se implementează de către R.A.J.A.C. Iași programul ISPA 
ce are ca principală mo�vație efectul pozi�v asupra 
mediului înconjurător, precum și efectele socio-economice 
și operaționale ce vor apărea în urma finalizării programului.

2009
La 14 iulie 2009 se semnează Contractul de Delegare 
a Ges�unii cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
ARSACIS (Asociația Regională a Serviciilor de Apă 
Canal Iași) prin care ApaVital Iași devine operator 
regional în județul Iași.

Demarează 
lucrările privind 
implementarea 
proiectelor pe 
fonduri de 
coeziune cu 
finanțarea Uniunii 
Europene.

2011-2012

Demarează lucrările 
privind implementarea 
proiectelor prin POS 1 
și POS 2 Mediu.

2012

2016

Se finalizează proiectul POS Mediu “Ex�nderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași” (16 contracte de lucrări și 
două contracte de servicii).  

Se finalizează proiectul „Inves�ții pentru exploatarea și întreținerea 
sistemelor de apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital 
SA Iași”-  o completare a proiectului menționat anterior. Măsurile de inves�ții 
prevăzute în acest proiect au constat din două contracte de lucrări, două 
contracte de servicii, un contract de furnizare u�laje, precum și 13 contracte 
de lucrări executate de ApaVital în perioada 2007 – 2015, din surse proprii, și 
care au fost eligibile pentru rambursarea plăților prin POS Mediu.

Pe 7 mar�e 2016 s-a semnat contractul de Asistență Tehnică pentru 
pregă�rea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din 
Județul Iași în perioada 2014-2020, care va cuprinde aglomerările umane 
care se încadrează în următoarele condiții: distanța dintre localități este mai 
mică de 200 m sau cu populația mai mare de 2000 locuitori. Sunt vizate 
localități de pe raza întregului județ. 

Contractul Asistență Tehnică implică două etape: 
1. realizarea documentelor necesare în vederea 
obținerii co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru 
lucrări de infrastructură de apă și apă uzată (Aplicația de 
Finanțare, Documentații de Atribuire, Proiecte Tehnice, 
Detalii de Execuție). 
2. Managementul proiectului și Supervizarea 
contractelor de lucrări. 

39
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Aria de operare

224 
localităţi 
deservite

64
comune

3
oraşe

2
municipii

2
judeţeHârlău

Podu Iloaiei
Tg. Frumos

Iași
Pașcani

Iași
Neamț
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Capacităţi
administrate

Conducte de 
aducțiune și 

distribuție apă
3.214 km

Stații de 
reclorinare
76 unități

Rezervoare
187 unități 
totalizând

169.467 m³

Rețele de
canalizare
1.075 km

Stații de
pompare

apă potabilă
124 unități

Stații de 
tratare apă

8 unități
1.928 l/s

Stații de 
epurare a apei 
uzate menajere

30 unități
4.946 l/s

ApaVital face eforturi în permanență pentru a asigura alimentarea con�nuă 
cu apă și pentru a garanta creșterea standardelor de calitate a apei.
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Alimentarea cu apă potabilă și industrială - se 
realizează colectarea și tratarea apei din Județul Iași 
pentru . 435.570 de locuitori și 3.490 agenți economici

Capacitățile totale de alimentare cu apă pot deservi 
peste 1.000.000 de locuitori și peste 4.000 agenți 
economici. 
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Drumul apei

1. CAPTARE - TRATARE

Exploatarea apei cuprinde ac�vități de captare, tratare și distribuire a 
debitelor de apă potabilă și industrială la consumatori, în can�tățile și la 
presiunile solicitate de aceș�a. 
Exploatarea apei în orașul Iași este structurată pe trei direcții:

 două drenuri de captare de adâncime de la Timișeș�, împreună cu 
conductele aferente de transport de 297,5 km;

 două prize de captare a apei de suprafață din râul Prut de la Țuțora, 
împreună cu conductele de transport de 74 km;

 stația de tratare Chirița;
 stația de tratare Timișeș�;
 stațiile de pompare: mal Moldova, Păcurari, Aurora, Mijlociu (pentru 

sistemul Timișeș�), Prut, Chirița (pentru sistemul Prut).
 fronturile de captare puțuri Zvorăneș�, puțuri Mirosloveș�.

ansamblul instalațiilor și 
conductelor necesare pentru 
a capta, transporta și trata 
întregul volum de apă 
necesar consumatorilor 
casnici și industriali

2. DISTRIBUŢIE
Ac�vități în sistemul de distribuție:
 asigurarea permanentă a debitului, presiunii, cât și a calității apei 

distribuite consumatorilor;
 remedierea avariilor apărute;
 revizii și reparații ale armăturilor;
 spălarea tronsoanelor de conducte;
 înlocuirea branșamentelor și tronsoanelor de conductă cu grad 

avansat de uzură;
 verificarea și depistarea pierderilor ascunse prin canalizare, puncte 

termice, rețele telefonice;
 monitorizarea consumurilor de apă pe microsectoare.

sistemul de conducte și 
distribuție a apei în 
municipiul Iași și în celelalte 
orașe și comune din aria de 
ac�vitate; exploatarea 
stațiilor de pompare a apei în 
rețeaua de distribuție, cât și 
întreținerea capacităților de 
înmagazinare.

3. CANALIZARE
Sistemul de canalizare cuprinde rețeaua de canalizare în lungime de 497 
km cu 9 stații de pompare ape uzate și o stație de epurare mecano  - 
biologică cu o capacitate proiectată de 4200 l/s (epurare ape uzate și ape 
pluviale).
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Direcţia Generală

Direcţia Generală

Consilieri Serviciul 
Control

Serviciul 
Resurse 
Umane

Serviciul 
Juridic

Resurse Umane

ApaVital Iași este o organizație de dimensiuni mari, la nivelul căreia își desfășoară 
ac�vitatea 1.220 angajați, încadrați în baza contractelor individuale de muncă.

Societatea beneficiază de aportul unor salariați experimentați cu un nivel ridicat de exper�ză. Obiec�vele strategiei 
de resurse umane a S.C. ApaVital S.A. sunt exprimate, în modul cel mai fidel, prin intermediul principiilor care 
guvernează poli�cile de resurse umane, respec�v:

 considerația, precum și respectul față de angajați, 
care este necesar pentru ca aceș�a să fie percepuți 
ca parteneri de afacere, în condițiile respectării 
regulamentelor stabilite și a normelor de conduită;

 echitatea, respec�v tratamentul egal și nediscri-
minatoriu aplicat tuturor angajaților indiferent de 
funcție și situație, vârstă, sex, orientare sexuală, 
etnie, rasă, religie, opțiune poli�că, handicap, 

responsabilitate familială sau apartenență sindicală;
 calitatea vieții profesionale, respec�v încercarea de 

menținere a unui echilibru stabil între viața 
profesională și cea personală ca argument mo�va-
țional și de îmbunătățire a performanțelor;

 condiții de muncă cât mai adecvate, respec�v 
asigurarea unui mediu de muncă fără riscuri sau cu 
riscuri cât mai scăzute. 



Având în vedere principiile care guvernează ac�vitatea ApaVital Iași, precum și cultura organizațională consolidată în 
cadrul societății, strategia de resurse umane prevede conturarea și aplicarea unor obiec�ve strategice 
fundamentale în domeniul resurselor umane, derivate din strategia globală a societății, vizând raporturile de 
muncă, comunicarea în ambele sensuri, recompensarea angajaților și dezvoltarea personalului, după cum urmează:

Obiective strategice fundamentale de resurse umane:
 corelarea sistemului mo�vațional cu cel al perfor-

manțelor, prin asigurarea unui sistem de salarizare 
corelat cu rezultatele evaluării profesionale în 
conformitate cu sistemul de evaluare reglementat, în 
principal pe baza gradului de realizare a indicatorilor 
cheie de performanță individuali. 

Implementarea sistemului de evaluare profesională a 
salariaților, în conformitate cu cerințele impuse prin 
legislația muncii, structurat pe trei componente:

 evaluarea pe baza indicatorilor cheie de 
performanță;

 evaluarea pe baza cunoș�nțelor profesionale;
 evaluarea pe baza competențelor generale.

Implementarea managementului prin obiec�ve și a criteriilor de performanță asociate, la nivelul societății în 
general, și la nivelul Serviciului Resurse Umane, se realizează, în par�cular prin:

 Asigurarea permanentă a planificării strategice a 
resurselor umane, în scopul de a asigura, în orice 
moment, o forță de muncă capabilă să îndeplinească 
cu succes obiec�vele strategice ale companiei.

 Asigurarea stabilității relațiilor de muncă, prin 
evitarea pe cât posibil a disponibilizărilor de 
personal, precum și prin aplicarea unui tratament 
cât mai echitabil în condițiile în care disponibilizarea 
este inevitabilă.

 Promovarea învățării pe tot parcursul desfășurării 
ac�vității, prin implementarea de programe de 
formare con�nuă pentru toți salariații indiferent de 

meserie/funcție sau vârstă, care să contribuie la 
creșterea nivelului de competență profesională a 
angajaților.

 Dezvoltarea unei culturi organizaționale propice 
performanței, prin valorificarea elementelor de 
cultură organizațională existente și prin preluarea de 
elemente noi, adaptate pe specificul corpora�v.

 O bună dimensionare între ponderea personalului 
indirect produc�v și cel direct produc�v ce 
contribuie la asigurarea produc�vității globale la 
nivelul organizației.

317

Categorie de personal 2015 2016

Top management 5 5

Personal de conducere compar�mente funcționale și de producție 75 53

Maiștri 36 46

Personal administra�v și tehnico - produc�v 191 212

Muncitori calificați 866 857

Muncitori necalificați 42 47

TOTAL 1215 1220
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Direcţia Generală

În anul 2016 în cadrul societății s-a 
derulat un program de evaluare și 
dezvoltare managerială, la care au 
par�cipat peste 100 de salariați, 
manageri de toate liniile și succesori 
ai acestora. Scopul acestui program 
a fost de a iden�fica setul de 
competențe manageriale existente, 
nevoile de dezvoltare la nivel 
i n d i v i d u a l  ș i  d e  e c h i p ă ,  a l e 
anagajaților ApaVital. Proiectul a fost  
susținut de societate cu aportul unor 
consultanț i  externi  ș i  a  v izat 
dezvoltarea pe termen lung a 
tuturor angajaților și valorizarea 
contribuției acestora la evoluția 
sustenabilă a companiei.

La 1 iulie 2016 a fost aprobată o nouă 
O rga n i g ra m ă  d e  s t r u c t u ră  a 
societății și un nou Regulament de 
Organizare și Funcționare. Procesul 
de reproiectare a vizat în principal 
reorganizarea pe orizontală a 
s i s t e m u l u i  d e  m a n a g e m e n t , 
u n i fo r m i za re a  c r i t e r i i l o r  d e 
organizare (funcțional vs. geografic) 
și realocarea unor noi zone de 
responsabi l i tate.  Noul  model 
organizatoric a produs efecte în 
special în sfera unei dimensionări 
echilibrate a unităților ierarhice, 
reducerea numărului de manageri și 
a transferului de bune prac�ci 
manageriale și la nivelul structurilor 
din zona județeană de operare.

La începutul anului 2016, s-a 
încheiat mandatul de 4 ani, 2012-
2016, a Consiliului de Administrație 
ApaVital, as�el că în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanța corpora�vă a 
înt re pr inde r i lo r  pub l i c e ,  s - a 
desfășurat procedura de selecție 
pentru pozițiile de administratori. 
Adunarea Generală a Acționarilor, 
prin Hotărârea nr. 06 din 22.01.2016, 
a aprobat numirea unui nou consiliu 
de administrație pentru perioada 
2016-2020.

Realizări în 2016

Biroul SSM

Ac�vitatea de securitate și sănătate a muncii s-a 
desfășurat  pe baza leg is laț ie i  în  v igoare,  a 
instrucțiunilor ITM Iași și a dispozițiilor conducerii 
societății. 

S-au întocmit programe de îndrumare și tema�ci 
de control, raportându-se despre realizarea lor la 
fiecare CSSM. 

Principalele direcții în care s-a acționat în această 
perioadă, au fost:

 biroul SSM a organizat și desfașurat ac�vități de 
instruire si examinare (tabelul 1);

 biroul SSM a organizat și desfășurat ac�vități de 
monitorizare/ inspecții (tabelul 2).
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Ac�vități Perioada de instruire Număr persoane

Autorizarea internă a electricienilor, electromecanicilor 8 zile 208 

Autorizare internă ISCIR + SSM - macaragii, legători de sarcină, 
macaragii (A+E), fochiș�, s�vuitoriș� etc. 20 zile 185

Instruire colec�vă - elevi, studenți, vizitatori 37 zile 879

Instruirea colec�vă a lucrătorilor de la firme externe care își 
desfășoară ac�vitatea pe teritoriul ApaVital 3 zile 21

Instructaj general la angajare 93 zile 93

Tabelul 1

Ac�vități Acțiuni Număr acțiuni

Monitorizarea verificăriilor PRAM verificarea termenului 
scadent al EIP electroizolant 208 echipamente

Monitorizarea prizelor de pământ verificarea termenului 
scadent al prizelor de pământ 130 puncte de lucru

Verificare documentație de proiectare – coordonare șan�ere 8 proiecte 8

Verificare documentații de execuții pe șan�ere 10 documentații 10 vizite pe șan�ere

Verificarea asigurării condițiilor normale de muncă, dotarea și 
u�lizarea EIP-urilor, folosirea dispozi�velor sau uneltelor 
corespunzătoare în procesul de muncă.

64 de controale 130 puncte de lucru 
inspectate

Evaluarea punctelor de lucru nou preluate 15 documentații
15 puncte de lucru nou 

preluate

Tabelul 2
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Direcţia Generală

Par�cipări la simpozioane – sesiuni de informare
În perioada 11-15 aprilie 2016, Biroul SSM a par�cipat la seminarul organizat de BERD „Lecții învățate, Provocări și 

Oportunități pentru îmbunătățiri ulterioare“ și a susținut lucrarea .„Deficiențe constatate pe șan�ere”
În perioada 19-21 octombrie 2016, Biroul SSM a par�cipat la Simpozionul Regional „Locuri de muncă sănătoase 

pentru toate vârstele”, organizat în cadrul Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă a Agenției Europene 
de Securitate și Sănătate în Muncă cu lucrarea „Rolul lucrătorilor în vârstă și promovarea îmbătrânirii ac�ve la locul de 
muncă - studiu de caz”.

Niciun caz de îmbolnăvire profesională în anul 2017

Ac�vități Nr. persoane

Consultații 680

Tratamente 486

Examene clinice la angajare 74

Control medical periodic expunere noxe 905

Consultații periodice generale 1217

Consultații periodice în prg. disp. boli cronice 579

Vaccinări an�gripale 800

Activitatea cabinetului medical ApaVital în decursul anului 2016

Consultații în teren Nr. persoane

Birou Reparații Înlocuiri Contoare 25

Canalizare 67

Hârlău, Belceș� 45

Laborator AU 12

LTE 35

Pașcani (inclusiv Biroul Comercial) 97

Podu Iloaiei, Tg. Frumos 102

Răducăneni 23

Consultații în teren Nr. persoane

Sector Op. Expl. Întreț. Aducțiuni 33

Sector Op. Iași-Prut 18

Sector Op. Tratare Chirița 22

SEM 61

Serviciul Achiziții 15

Stația de Epurare 66

Timișeș� 41

Țibăneș� 22

Vlădeni 22
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Colaborare externă prin contract 
cu firme prestatoare de examene paraclinice

Analize de sânge pentru an�corpi an�leptospiră 144

Analize bacteriologice  - coproculturi și coproparazitologic 251

Analize de hematologie și biochimie 1132

Serviciul Control

Performanța societății noastre nu ar fi posibilă fără 
ac�vitatea Serviciului Control, cea care dă, de al�el, asigurarea 
faptului că lucrurile se petrec în concordanță cu prevederile 
procedurilor operaționale aprobate în cadrul ApaVital S.A.. Fie 
că vorbim de ac�vitatea de control financiar de ges�une, de 
cea de audit public intern sau de control opera�v , trebuie să 
existe o cer�tudine a faptului că ac�vitatea companiei se 
desfășoară conform standardelor și legislației aplicabile.

Concret, printre atribuțiile specifice Serviciului Control se 
regăsesc:

  Coordonarea ac�vităților de control desfășurate la 
nivelul societății

 Verificarea respectării prevederilor legale și a 
reglementărilor interne cu privire la existența,  
integritatea, păstrarea și u�lizarea mijloacelor și 
resurselor, deținute cu orice �tlu de către societate și 
modul de reflectare a acestora în evidența contabilă

 Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la 
înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor  
economico-financiare

 Asigurarea integrității patrimoniului societății
 Îndeplinirea indicatorilor specifici de performanță 

stabiliți de către managementul de nivel superior
 Efectuarea de ac�vități de audit intern, pentru a evalua 

dacă sistemele de management financiar și control ale 
ApaVital S.A. sunt transparente și sunt conforme cu 
normele de legalitate, regularitate, economicitate, 
eficiență și eficacitate. 

 Exercită auditul intern asupra tuturor ac�vităților 
desfășurate în cadrul ApaVital S.A., cu privire la 
formarea și u�lizarea fondurilor publice, precum și la 
administrarea patrimoniului public

 Efectuează  ac�vităț i  de  cons i l iere  pr iv ind 
îmbunătățirea sistemului de control intern/ managerial

 Efectuarea de anchete, cercetări și sondaje în teren, 

Examene paraclinice realizate în 
cabinetul medical ApaVital

Spirometrii 174

Audiometrii 152

EKG 411

solicitate de conducerea societății
 Întocmirea de rapoarte curente cu privire la cele 

constatate în controalele efectuate și formularea de 
recomandări și măsuri concrete de înlăturare a 
disfuncționalităților constatate 

 Iden�ficarea neconformităților în ac�vitatea curentă a 
organizației și formularea de măsuri concrete de 
acțiune pentru înlăturarea acestora

Peste  au fost alocate în 2016 de angajații 15.500 de ore
Serviciului Control pentru îndeplinirea acestor atribuții, 
concre�zate în:

  de control financiar de ges�une (din care 30 obiec�ve 
26 planificate și 4 inopinate), care au generat 89 
măsuri 93,26 % implementate, din care ;

 , generând peste 100 de acțiuni de control intern 15 
măsuri de îmbunătățire a ac�vității, realizate în 
proporție de ;93,33 %

  desfășurate, finalizate cu 6 misiuni de audit intern 35 
recomandări, fără a fi constatate iregularități sau 
posibile prejudicii.

În concluzie, se poate afirma că au fost a�nse nivelurile 
țintă ale indicatorilor cheie de performanță ce au fost aprobați 
de conducerea societății și asumați de angajații Serviciului 
Control.
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Direcţia Economică 

Acest prim an ca director economic al companiei mi-a dat sa�sfacția 
muncii bine făcute, de calitate, fapt confirmat ori de câte ori societatea a fost 
supusă auditurilor interne și externe. Bineînțeles că fac tot posibilul să devin 
din ce în ce mai bună în ceea ce fac. Analizez mereu ce a mers bine sau ce a 
mers mai puțin bine și cum pot face să rezolv ceea ce este de rezolvat. Cred că 
așa evoluăm cu toții - atât din punct de vedere personal, cât și profesional. 

Citesc, atât cât îmi permite �mpul, informații și noutăți legate de 
domeniul de ac�vitate. Trebuie să realizăm o creștere sustenabilă, sănătoasă 
a indicatorilor financiari și, nu în ul�mul rând, îmbunătățirea calității 
serviciilor. Trebuie să ținem cont de așteptările absolut legi�me ale clienților 
și ale acționarilor. Consider că dacă nu eș� la curent cu toate noutățile te 
simți foarte repede depășit de situație.

ec. Maria SIMIONESCU 
director economic

Serviciul
Financiar

Serviciul 
Administra�v

Serviciul 
Contabilitate

Serviciul 
Patrimoniu 

Public/Privat

Biroul
Secretariat

Protocol

Biroul 
Analiză 

Economică -
Tarife

Respectarea misiunii ApaVital S.A. de furnizare 
con�nuă a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și 
epurare către toți consumatorii reprezintă un element 
major care este reflectat și tradus, din punct de vedere 
economic, de către Direcția Economică, prin corelarea 
indicatorilor economico-financiari cu performanțele 
realizate de societate. Prin analiza indicatorilor 
economico-financiari pe anul 2016 și evoluția acestora 
în perioada de �mp 2013-2016, Direcția Economică 
oferă o imagine de ansamblu asupra profitabilității și 

rentabilității societății, propune măsuri de îmbunătățire 
a ac�vității în vederea realizării obiec�velor și valorilor 
definite de societate: responsabilitate și respect, grija 
față de client, performanță și dezvoltare și spirit de 
echipă.

În vederea îndeplinirii misiunii și obiec�velor 
societății, Direcția Economică dispune de un aparat 
organizațional format din 4 servicii și 2 birouri, 
concre�zat într-un număr de 63  salariați în anul 2016, 
as�el:

Direcţia Economică
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Ac�vitatea Direcției Economice reprezintă partea 
invizibilă a societății care primește, centralizează, analizează, 
filtrează și furnizează informații cu scopul de a oferi o imagine 
reală a acesteia la un moment dat, atât pentru u�lizatorii 
interni, cât și pentru cei externi.

În acest context, serviciile și birourile din cadrul Direcției 
Economice funcționează în corelare și relaționare cu celelalte 
birouri și servicii nu numai din cadrul Direcției Economice ci și 
din întreaga societate.  Datele tehnice și economice furnizate 
de celelalte structuri sunt colectate la nivelul Direcției și 
transpuse în poli�ci de dezvoltare și măsuri propuse pentru 
eficien�zarea ac�vității, dar și pentru dezvoltare prin poli�ci 
inves�ționale coerente și corelate cu indicatori financiari. 
Concret, bilanțul contabil la 31 decembrie 2016 are rolul de a 
prezenta situația patrimoniului societății, situația financiară, 
precum și rezultatele obținute, iar bugetul de venituri și 
cheltuieli propus pentru anul 2017 și es�mările pentru 
perioada 2018-2019 împletesc măsurile de îmbunătățire a 
ac�vității curente cu propuneri inves�ționale îndrăznețe, 
bazate pe calcule financiare și surse de finanțare reale, dar și 
pe execuția bugetară anterioară, realizând o legătură 
transparentă între trecut-prezent-viitor.

Principalele ac�vități specifice derulate în anul 2016 de 
Serviciul financiar pot fi sinte�zate în prezentarea fidelă a 
situației financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de 
numerar ale societății și asigurarea u�lizării op�me a 
resurselor financiare ale societății în scopul menținerii 
echilibrului financiar. Concre�zate în centralizarea zilnică a 
operațiunilor ce se derulează prin casierie, prin evidența 
plăților și încasărilor, prin contabilizarea și înregistrarea 
extraselor de cont precum și asigurarea calculului drepturilor 
salariale și întocmirea statelor de salarii, aceste ac�vități sunt 
completate cu altele care vizează coordonarea și controlul 
respectării disciplinei financiare și de casă conform legislației 
în vigoare.

Ac�vitatea  poate fi sinte�zată în Serviciului administra�v
îndeplinirea indicatorilor specifici de performanță stabiliți de 
către managementul de nivel superior, respec�v: viteza 
medie de răspuns a arhivei unității; �mpul mediu de răspuns 
al arhivei la solicitările interne; rigurozitatea controlului 
asupra accesului persoanelor străine în unitate; intensitatea 
ac�vității centrului de mul�plicare; intensitatea ac�vității de 
reparații curente; �mpul mediu de tratare a unei interacțiuni 
telefonice; rata de abandon în convorbirile telefonice; �mpul 
mediu de răspuns la apelurile telefonice.

Serviciul contabilitate a desfășurat în anul 2016 ac�vități 
specifice care privesc întocmirea și depunerea la organismele 
fiscale abilitate a Bilanțului Contabil anual, a Contului de 
Profit și Pierdere, precum și a declarațiilor fiscale la finalul 
exercițiului financiar. Este greu de cuan�ficat ac�vitatea 
serviciului contabilitate având în vedere mul�tudinea 
operațiilor contabile specifice și legislația bogată în modificări 
a cărui actualizare permanentă cu ac�vitatea societății 
necesită �mp. Organizarea și asigurarea înregistrării corecte 
și la �mp a înregistrărilor contabile, cronologic și sistema�c, 
potrivit planurilor de conturi și normelor legale emise de 
ins�tuțiile de reglementare legală, pe baza documentelor 
jus�fica�ve ale tuturor operațiunilor patrimoniale corelate 
cu respectarea procedurilor contabile specificate în  
Contractul de Delegare, cu privire la unii indicatori (de 
exemplu, amor�zare și provizioane), sunt câteva dintre 
ac�vitățile care au dus la îndeplinirea indicatorilor specifici de 
performanță stabiliți de către managementul de nivel 
superior, respec�v: indicele de acuratețe a ges�unii 
p at r i m o n i u l u i  s o c i etăț i i ;  rata  d e  s o l u ț i o n a re  a 
neconformităților; evoluția numărului de neconformități; 
costul remedierii deficiențelor generate de ac�vitatea 
contabilă.



Serviciul patrimoniu public/privat încheie lista 
serviciilor din cadrul Direcției Economice, ordinea de 
prezentare a ac�vităților nefiind însă una ordonată după 
criterii de performanță ci pur și simplu aleator. 
Desfășurându-și ac�vitatea în strânsă corelare cu 
celelate servicii din cadrul direcției, specificul ac�vității 
pe anul 2016 este dat de administrarea patrimoniului 
public si privat al societății și urmărirea îndeplinirii pe 
durata derulării Contractului de Delegare a obligațiilor și 

a respectării drepturilor înscrise în acesta precum și 
no�ficarea în termenul legal a tuturor aspectelor 
neconforme clauzelor Contractului de Delegare, cu 
privire la patrimoniu. 

În anul 2016 au fost preluate în administrare și 
exploatare în baza actelor adiționale la Contractul de 
delegare a serviciului un număr de 15 sisteme de 
alimentare cu apă, canalizare și epurare în valoare de 
38,7 milioane lei, as�el:

Nr. Denumire sistem U.A.T.

1 Ex�ndere  sistem de alimentare  cu apă potabilă și a sistemului de canalizare existent în comuna Miroslava Miroslava

2 Preluare terenuri  comuna Miroslava aferente sistemului de alimentare  cu apă, județul Iași Miroslava

3 Sistem centralizat de canalizare în comuna Ciurea  - etapa I, județul Iași Ciurea

4 Ex�ndere  sistem de alimentare  cu apă potabilă în sat Erbiceni, județul Iași Erbiceni

5 Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate din comuna Victoria, județul Iași Victoria

6 Sistem de alimentare cu apă din  comuna Trifeș�, județul Iași Trifeș�

7 Ex�ndere sistem de canalizare existent în comuna Miroslava, județul Iași Miroslava

8 Preluarea bunurilor de retur aferente ale Stației de tratare și  clorinare comuna Horleș�, județul Iași Horleș�

9 Ex�ndere rețea apă din localitatea Rediu în localitatea Albeș�, comuna Brăeș�, jud. Iași Brăeș�

10 Preluarea bunurilor de retur aferente inves�ției Conductă de aducțiune și Stație de clorinare comuna Golăieș� Golăieș�

11 Rețea de alimentare cu apă potabilă în com. Valea Lupului, str. Rubinului (870 ml), Poeziei (100 ml), Frasinului (100 ml) Valea Lupului

12 Rețea canalizare  și epurare ape uzate menajere în comuna Ipatele , județul  Iași  - provizoriu 12 luni Ipatele

13 Sistem de alimentare cu apa potabilă, canalizare și epurare din Comuna Gherăeș�, județul Neamț Gherăeș�

14 Sistem de alimentare cu  apă potabilă a satului Cîrlig, comuna Popricani, județul Iași Popricani

15 Sistem de alimentare cu apă comuna Româneș�, județul Iași Româneș�
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Direcţia economică

Valoarea bunurilor de retur administrate de societate la finalul anului 2016 este de .1.730,8 milioane lei



Biroul secretariat-protocol a coordonat în anul 2016 
ac�vitatea posturilor de secretariat existente la nivelul 
societății și funcționarea în conformitate cu normele 
legale a microcan�nei, asigurând protocolul în cadrul 
tuturor evenimentelor organizate de societate. De 
asemenea, biroul a realizat monitorizarea datelor de 
expirare a avizelor de funcționare, a avizelor igienico-
sanitare și sanitar-veterinare, precum și a altor avize 
necesare pentru desfășurarea ac�vității.

Biroul analiză economică-tarife, înființat la 
jumătatea anului 2016, a realizat o monitorizare 
permanentă a execuției bugetare și a întocmit 
propunerile de rec�ficare a bugetului de venituri și 
cheltuieli. Fiind preocupat permanent de îmbunătățirea 
ac�vității societății, biroul a analizat tarifele serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu 
schema de tarifare reglementată prin Contractul de 
Delegare, propunând modificarea acestora în vederea 
dezvoltării inves�ționale a operatorului. Pe baza 
radiografierii ac�vității societății prin rapoarte de 
monitorizare a indicatorilor economico-financiari au 
fost propuse modalități de îmbunătățire a sistemelor 
financiare, a poli�cilor și procedurilor societății, care să 
contribuie la creșterea profitabilității.

Pe baza datelor economico-financiare reflectate în 
situațiile financiare și execuțiile bugetare, evoluția 
indicatorilor de performanță în perioada 2013-2016, 
conform Contractului de delegare a ges�unii, se prezintă 
as�el:

25

Nr. INDICATOR UM 2013 2014 2015 2016

1 Lichiditatea curentă Indice 3,36 2,71 3,32 3,62

2 Viteza de rotație a debitelor clienți zile 63 59 54 50

3 Costuri de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare lei 948 897 886 888

4 Rotația stocurilor zile 14 15 13 18

5 Produc�vitatea fizică a muncii mc/sal/an 42.343 38.814 39.709 39.597

6 Durata medie de remediere a avariilor zile 1,09 1,03 1,12 1,05

7 Rata profitului înainte de amor�zare și redevență % 15,85 20,98 22,03 23,69

8 Populația deservită per angajat nr. pers. 342 346 357 359

9 Reducerea apei nefacturate % 46 42 41 30
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Direcţia economică

Lichiditatea curentă ≥ 1
(Ac�ve circulante / Datorii curente)

Din analiza indicatorului în perioada 2013-2016 se 
observă că în anul 2016 valoarea indicatorului este cea mai 
ridicată, ca urmare a creșterii ac�velor circulante 
concomitent cu scăderea datoriilor pe termen scurt, fiind 
achitate datoriile scadente din contractul de împrumut 
BERD.
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Viteza de rotație a debitelor clienți ≤ 70 zile 
(Sold mediu clienți x nr. zile / Cifra de afaceri)

Analizând datele se observă scăderea con�nuă a 
numărului de zile în care se încasează debitele clienților, în 
anul 2016, gradul de încasare fiind de 100,28%, fiind încasate 
și facturi din anii precedenți.
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Cheltuieli de exploatare la 1000 lei 
venituri din exploatare ≤ 980lei 
(Cheltuieli exploatare x 1000 / Venituri exploatare)

În ul�mii trei ani se poate constata o diminuare a 
volumului cheltuielilor de exploatare datorată în principal 
scăderii cheltuielilor cu energia electrică, apa brută și 
substanțele evacuate. Cheltuielile cu energia au scăzut 
datorită liberalizării pieței de energie și retehnologizării 
stațiilor de tratare și epurare, în �mp ce cheltuielile cu apa 
brută au scăzut ca urmare a reducerii pierderilor de apă.
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Rotația stocurilor ≤ 30 zile 
(Stocuri  x Nr. zile / Cifra de afaceri)

Creșterea valorii indicatorului este cauzată în anul 2016 
de achiziționarea la sfârșitul anului a unor materiale necesare 
realizării inves�țiilor programate în prima parte a anului 
2017.
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Produc�vitatea fizică a muncii ≥ 33.000 mc/sal/an
(Producția fizică totală/Nr. mediu de personal cumulat în an)

Creșterea ariei de operare cu municipul Pașcani și 
localitățile învecinate, ex�nderea în mediul rural precum și 
punerea în funcțiune a mai multor stații de epurare a apelor 
uzate, au determinat creșterea numărului de personal, ceea 
ce a afectat în sens nega�v produc�vitatea muncii. 

Durata medie de remediere a avariilor (zile) ≤ 3 zile 
(Nr. zile rezolvare a avariilor /Nr. avarii)

Majoritatea avariilor (97%) sunt rezolvate în maxim 24 de 
ore, celelalte avarii care depășesc acest termen apărând în 
zilele în care se înregistrează concomitent un număr mare de 
avarii sau când avariile au un grad mai mare de dificultate. 

Rata profitului înainte de amor�zare și redevență (%)

Rata profitului net al companiei a avut o tendință clară de 
creștere, indicând o creștere a profitabilității sectorului de 
apă. Acest indicator ilustrează nivelul resurselor financiare pe 
care societatea le are la dispoziție pentru a rambursa 
împrumuturile și pentru a realiza inves�ții din surse proprii.

Populația deservită per angajat (nr. pers.)
Creșterea acestui indicator se datorează ex�nderii ariei 

de operare.
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Direcţia economică

Reducerea apei nefacturate (%)
Diminuarea indicatorului s-a produs ca urmare a 

implementării proiectului POS Mediu Ex�nderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în 
județul Iași precum și a altor inves�ții de înlocuire rețele 
distribuție apă în întreg județul.
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Realizarea obiec�velor propuse de operatorul economic 
ApaVital S.A. atât pentru anul în curs cât și pentru perioada 
următoare se realizează prin u�lizarea unui management 
financiar eficient, care va realiza o îmbinare și administrare 
eficientă a  resurselor  financiare a le  companiei . 
Managementul financiar completează tabloul decizional al 
societății, bazându-se pe analiza datelor trecute și prezente. 
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Bilanţ patrimonial simplificat 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Total ac�ve imobilizate 333.608.650 327.257.290 312.950.735 189.427.354

Total ac�ve circulante 115.316.070 103.659.707 95.025.143 102.683.880

Cheltuieli înregistrate în avans 230.915 201.790 259.957 179.377

Total ACTIV 449.155.041 431.118.787 408.235.835 292.290.611

Total capital social (patrimoniul societății) 78.872.243 78.872.243 78.872.243 78.872.243

Rezerve 105.708.645 80.145.575 86.220.577 75.378.808

Rezultatul exercițiului 4.954.936 11.541.749 12.933.454 12.484.704

Profit sau pierderea raportată 1.251.781 4.665.201 573.685 541.957

Repar�zarea profitului 4.954.936 11.541.749 862.385 838.019

Patrimoniul Public - - - -

Datorii pe termen lung și mediu 36.763.317 31.649.095 49.984.275 68.495.601

Datorii pe termen scurt 34.363.670 38.249.597 28.598.370 28.368.279

Venituri înregistrate în avans 194.662.943 196.293.399 150.658.866 25.545.847

Provizioane - 1.243.677 2.404.120 4.525.105

Total PASIV 449.155.041 431.118.787 408.235.835 292.290.611

Contul profit și pierdere 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Venituri din exploatare 138.119.117 139.524.190 151.473.112 153.534.374

Cheltuieli din exploatare 130.959.056 125.219.579 134.263.135 136.369.298

Rezultat din exploatare 7.240.061 14.304.611 17.209.977 17.165.076

Venituri financiare 1.894.260 958,239 815.833 448.827

Cheltuieli financiare 2.004.325 1.132.217 1.745.826 1.759.125

Rezultat financiar -110.065 -173.978 -929.993 -1.310.298

Rezultat brut 7.129.996 14.130.633 16.279.984 15.854.778

Impozit pe profit 2.175.060 2.588.884 3.346.530 3.370.074

Rezultatul net al exercițiului 4.954.936 11.541.749 12.933.454 12.484.704

Raport financiar la 31 decembrie 2016
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Direcţia Tehnică

În 2016 am finalizat integral inves�țiile prevăzute în Programul 
Operațional Sectorial (POS) Mediu, adică 16 contracte de lucrări și alte 
două de servicii, la care se adaugă alte 3 lucrări mari, făcute din fonduri 
proprii. În paralel, am pregă�t implementarea unor noi proiecte 
ambițioase, tot cu finanțare preponderent europeană (70% dintr-un total 
de circa 200 de milioane de euro), pentru realizarea a șapte magistrale care 
să alimenteze și ul�mele zone din județ care încă nu beneficiază de serviciile 
noastre. Vorbim aici despre Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), elaborat pentru a răspunde nevoilor 
de dezvoltare iden�ficate în acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de 
Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Mă mândresc cu faptul că indiferent cât de multe provocări voi întâlni ele nu mă vor face să renunț. Îmi păstrez 
visul, indiferent cât de mare și de greu de realizat este.

dr. ing. Mihail Doruș
director tehnic 

Direcţia Tehnică

Serviciul 
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Direcţia Tehnică

Serviciul Tehnic

Principalele ac�vități desfășurate la nivelul serviciului:
 Emiterea avizelor de branșare/racordare și emiterea 

avizelor de amplasament
 Creare și corectare a bazelor de date în sistemul 

informa�c GIS/NETSet
 Realizarea verificărilor metrologice a contoarelor de apă 

pentru u�lizatorii serviciilor publice de alimentare cu apă 
și canalizare

 Întocmirea planului de reparații programate ale u�lajelor 
și asigurarea executării acestora în regie proprie sau prin 
intermediul terților;

 Elaborarea planului de înlocuire a echipamentelor uzate;

 Asigurarea alimentării cu energie electrică, termică, gaze, 
necesare desfășurării normale a proceselor de producție 
și op�mizarea consumurilor de energie;

 Verificarea tehnică, împreună cu specialiș�i desemnați 
din cadrul societății și din exterior, a sistemelor de 
alimentare cu apă, canalizare și epurare, în curs de 
preluare, finanțate din fonduri ale autorităților publice 
locale sau din alte fonduri naționale și internaționale;

 Monitorizarea modului în care compar�mentele 
responsabile de aplicarea prevederilor Contractului de 
Delegare, își îndeplinesc atribuțiile ce decurg din 
Contractul de Delegare.

Biroul Avize GIS:
•  - în procesul de avizare și proiectare a noilor Avize
branșamente și racorduri s-au implementat soluții tehnice 
moderne, capabile să realizeze eficiență op�mă (costuri și �mp 
de realizare minime).
•   - u�lizarea unor pachete de programe integrate care GIS
permit crearea, prelucrarea, conversia, georeferențierea, 
analiza și afișarea datelor geospațiale sub forma unor hărți 
tema�ce care cer�fică suges�vitatea și valențele aplicațiilor GIS.
• În cadrul proiectului “Ex�nderea și reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Iași” derulat cu fonduri europene 
au fost achiziționate so�ware-urile ArcGIS și Mike ca suport GIS 
și modelare hidraulică a rețelelor de apă și canalizare aflate în 
aria de operare a ApaVital S.A. Iași.

• În final, performanțele rafinate ale întregului sistem GIS și 
u�lizarea aplicațiilor webGIS de către specialiș�i societății 
conduc la realizarea unui management calita�v și eficient prin 
decizii corecte, coerente și rapide în situații limită.

Atelierul Metrologic:
Asigură realizarea verificărilor metrologice pentru contoarele de 
apă rece cu DN 15 mm ÷ 150 mm inclusiv, aparținând parcului 
propriu de contoare cât și pentru clienții externi conform 
autorizației nr. 045-16, emisă de Biroul Român de Metrologie 
Legală.
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Asigură ges�unea parcului auto al societăţii, cu 
respectarea condiţiilor tehnice, economice și legale:
• UTILAJE PENTRU INTERVENȚII: 74 buldo-excavatoare, 
a u to c u ră ț i t o a re ,  a u to v i d a n j e ,  a u t o b a s c u l a nte , 
autocamioane ,  automacara le ,  auto laboratoare , 
motopompe, grupuri sudură, motocompresoare, tractoare, 
remorci.
• AUTOVEHICULE MIXTE: 141 autoturisme, autou�litare 
(autovehicule mici pentru transport persoane și materiale la 
punctele de lucru).
• Execută lucrări de revizii/reparaţii auto și de motou�laje 
(motopompe, motogeneratoare, maiuri compactoare, plăci 
vibratoare, etc.);

Asigură: 
• Revizia/reparația echipamentelor electro-mecanice, 
energe�ce și de automa�zare aferente obiec�velor 
administrate de ApaVital;
• Mentenanța stațiilor de pompare, tratare și de epurare ale 
ApaVital, dar și ac�vități de confecții metalice, prelucrări prin 
așchiere;
• Pe lângă aceste ac�vități SEM se implică în diferite proiecte 
de execuție pentru vechile și noile stații din ApaVital, par�cipă 
la preluare de stații de pompare, tratare și epurare executate 
de primării prin fonduri europene.

Direcţia Tehnică

Secţia Auto-Mecanică Secţia Electro-Mecanică

Are 35 muncitori și 8 TESA, este secția din cadrul SC 
ApaVital SA Iași având ca obiect de ac�vitate executarea 
înlocuirilor și ex�nderilor de rețele apă, branșamente apă și 
racorduri canal la persoane fizice și juridice.

În cursul anului 2016 , Secția LTE a executat un număr 
de aproxima�v 138 km înlocuiri rețele apă și ex�nderi, 2542 
branșamente apă și 194 racorduri canalizare.

Secţia Lucrări Tehnico-Edilitare



Laborator Analize Apă Potabilă

Asigură prelevarea probelor și realizarea monitorizării de 
control a calității apei potabile, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în Legea nr. 458/2002 republicată 2011, privind 
calitatea apei potabile, a Hotărârii nr. 974 din 15 iunie 2004 
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție 
sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii 
de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

Laboratorul are implementat sistemul de management al 
calității după standardul european SR EN ISO/CEI 17025:2005 
“Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de 
încercări și etalonări” și este înregistrat la Ministerul Sănătății 
în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei 
potabile, pentru monitorizare de control și prelevare probe, 
conform Cer�ficatului nr. 399/27.07.2016 emis de Ministerul 
Sănătății. Sistemul de management implementat acoperă și 
celelalte ac�vități desfășurate în cadrul laboratorului:
 prelevarea de probe și analiza acestora pentru soluționarea 

sesizărilor primite de la consumatori referitoare la abaterile 
de la calitatea apei;

 prelevarea de probe și analiza acestora pentru soluționarea 
sesizărilor/atenționărilor primite de la Direcțiile de 
Sănătate Publică Iași și Neamț, referitoare la abaterile de la 
calitatea apei;

 prelevarea de probe și analiza apelor brute-emisari, dată 
fiind cerința legală ca analizele de control a calității să fie 
realizate doar de către laboratoare acreditate/cer�ficate;

 prelevarea de probe și analiza acestora, urmare   a 
ex�nderii ariei de operare ApaVital prin preluarea 
sistemelor de alimentare cu apă;
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 prelevare și analiza apelor din surse proprii în scopul 
u�lizării acestora ca surse de apă potabilă;

 prelevarea de probe și analiza acestora, pentru op�mizarea 
proceselor de tratare a apei în unele stații de tratare apă 
potabilă, care nu dispun de laborator tehnologic (STAP 
Chirița, STAP Victoria);

 prelevarea de probe și analiza acestora, după igienizarea 
rezervoarelor și a rețelelor de distribuție;

 prelevarea de probe și analiza acestora, în scopul preluării 
de ApaVital a unor noi inves�ții,  rezervoare de 
înmagazinare, tronsoane noi de distribuție a apei potabile;

 prelevarea și analiza probelor de apă pentru clienți externi.
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Direcţia Tehnică

Laborator Apă Uzată

Asigură realizarea analizelor fizico-chimice, biologice și 
microbiologice, atât pentru clienții interni (secțiile de 
producție din cadrul societății), cât și pentru clienții externi – 
orice persoană fizică sau juridică care dorește analize de 
laborator, pentru orice �p de apă, alta decât apa potabilă.

Laboratorul are implementat sistemul de management al 
calității după standardul european SR EN ISO 17025:2005 
“Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de 
încercări și etalonări” și, din anul 2012, este acreditat de către 
ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA – RENAR 
(Cer�ficatul de Acreditare Nr. Li 963/20.09.2012, reînnoit la 
19.09.2016) pentru efectuarea de analize specifice 
domeniului de ac�vitate al societății. Sistemul de 
management implementat acoperă toate ac�vitățile 
desfășurate în localul permanent al laboratorului, care este 
amplasat în incinta Stației de epurare a municipiului Iași.

În cadrul laboratorului sunt implementate un număr de 
60 de metode pentru determinarea indicatorilor de calitate 
specifici apelor uzate, de suprafață și subterane, precum și 
pentru levigate și nămoluri de epurare, iar dintre acestea, 16 
metode de analiză sunt acoperite de acreditarea RENAR. 
Metodele implementate au fost selectate as�el încât să 
răspundă atât cerințelor și așteptărilor clienților, cât și 
nevoilor de monitorizare impuse de documentele de 
reglementare a ac�vității organizației.

Ac�vitatea și programul laboratorului au la bază 
următoarele:
 solicitările clienților externi și interni;
 programele de monitorizare pe secțiuni de control 

Atelierul de Proiectare

Desfășoară următoarele ac�vități specifice:
• executarea de lucrări de proiectare apă/canal și construcțiile 
aferente prin încadrarea în legislația în vigoare, în normele și 
standardele specifice, precum și în normele de calitate 
precizate în temele de proiectare;
• urmărirea încadrării lucrărilor de proiectare în normele de 
consum aprobate pentru materiale;
• întocmirea unor studii compara�ve -  proiecte tehnice -  fazele 
SPF și SF (Studii de prefazabilitate, studii de
fezabilitate), pe variante, propunând varianta op�mă de 
proiectare și de execuție a lucrărilor, în vederea asigurării 
rentabilității lor.
• realizarea de ridicări topografice, în vederea proiectării 
obiec�velor de inves�ții;
• par�ciparea la elaborarea contractelor de execuție cu 
constructorul și monitorizarea respectării prevederilor
referitoare la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate;
• efectuează studii și documentații de Gospodărire a Apelor 
conform Cer�ficatului de Atestare nr. 144/2012 emis de 
Ministerul Mediului și Pădurilor. Întocmirea de breviare de 
calcul și pentru terți externi, în baza contractelor incheiate între 
aceș�a și organizație;
• elaborarea proiectelor tehnice pentru întreaga sferă de 
ac�vități ale societății și pentru terțe persoane, în baza 
contractelor încheiate între aceș�a și organizație. 
• verificarea corec�tudinii proiectelor tehnice executate de alți 
proiectanți și realizarea eventualelor corecturi care se impun;
• asigură asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor 
(urmărirea proiectelor tehnice, de la faza de realizare la faza de 
executare, și ulterior, la faza de dare în funcțiune a obiec�velor 
de inves�ții proiectate; furnizarea de date, planșe suplimentare, 
consultare și soluții tehnice în cazul unor probleme apărute la 
execuția lucrărilor).

(intrare, ieșire, trepte de epurare) ale tuturor stațiilor de 
epurare exploatate de către ApaVital;

 programul de monitorizare pe secțiuni de control 
(colectoare) al Secției Canalizare;

 programul de monitorizare a agenților economici 
industriali, potențial poluatori, care deversează în 
sistemele de canalizare ale orașelor Iași, Târgu Frumos, 
Podu Iloaiei și Pașcani.
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Serviciul IT&C

Colaborarea membrilor  serviciului  cu celelalte 
compar�mente este una ac�vă, aceasta realizându-se pe 
intranet, atât prin ac�vitatea de �cke�ng, desfășurată în cadrul 
subsistemului de management al documentelor și al fluxului de 
date, prin intermediul tehnologiei MICROSOFT SHAREPOINT 
ENTERPRISE, dar și prin subsistemul ERP Cros, prin 
monitorizarea subsistemului GIS, al subsistemului plăților și 
încasărilor on-line, al subsistemului de monitorizare și control al 
rețelelor de apă și canalizare de �p S.C.A.D.A., cât și prin 
ac�vități specifice de management al proiectelor,  generare și 
ges�onare situații de lucrări, supraveghere și control al 
accesului, monitorizarea deplasării și u�lizării parcului auto, 
ci�rea contoarelor clienților, interfețe cu aplicații ale ins�tuțiilor 
statului, portalul extern www.apavital.ro  etc.

Dezvoltarea de so�ware, ca ac�vitate dis�nctă în cadrul 
Serviciului Informa�zare, are ca obiec�v fundamental 
informa�zarea ac�vităților si procedurilor informa�ce/ 
informaționale u�lizate cu o frecvență ridicată și care necesită 
adaptare la contextul actual al desfășurării ac�vității societății. 
Ac�vitatea aceasta stabilește etalonul superior din punct de 
vedere al performanțelor la nivelul companiei, fiind cea care se 
dezvoltă înainte de toate celelalte și propune soluții înainte ca 
alți angajați să ceară sau să sesizeze posibilități de acest �p.

Având în vedere principiile care guvernează ac�vitatea 
ApaVital S.A. Iași, Strategia de Dezvoltare 2013-2018 prevede 
conturarea și aplicarea următoarelor obiec�ve tac�ce, derivate 
din strategia globală a societății, privind ac�vitatea de 

informa�zare:
 Creșterea gradului de informa�zare a societății ;
 Informa�zarea sistemului de evaluare a personalului ;
 Generalizarea sistemului GIS ;
 Creșterea nivelului de securitate informa�că ;
 Îmbunătățirea managementului financiar la nivelul 

ac�vităților IT ;
 Introducerea sistemului de niveluri de servicii (SLA), în 

raport cu u�lizatorii;
 Conturarea rolului Serviciului Informa�zare drept 

generator de valoare adăugată la nivelul ApaVital S.A. ;
 Demararea implementării sistemului de tablouri de bord 

des�nat managementului societății;
 Generalizarea u�lizării aplicațiilor informa�ce de 

management de proiect.

Fiind un serviciu suport pentru toate ac�vitățile din ApaVital, 
în cursul anului 2016 s-au realizat obiec�ve propuse inițial cât și 
cele apărute pe parcurs.

Sta�s�c, ac�vitatea curentă de help-desk este prezentată în 
tabelul următor:



Categorie Tip solicitare Număr

Helpdesk de echipament Acces sistem informa�c 3

Helpdesk de echipament Devirusare 6

Helpdesk de echipament Extragere date specifice 32

Helpdesk de echipament GPS 19

Helpdesk de echipament Instalare aplicații client 26

Helpdesk de echipament Instalare SO + programe 16

Helpdesk de echipament Instruire u�lizatori 4

Helpdesk de echipament Intervenție mediu u�lizator 23

Helpdesk de echipament Reconfigurare setare rețea (mod. IP-uri etc.) 3

Helpdesk de echipament Reinstalare sistem de operare 42

Helpdesk de echipament Reparație (hardware) 4

Helpdesk de echipament Reparație telefon 1

Helpdesk de echipament Restabilire configurație hardware 134

Helpdesk de echipament Solicitare modificare configurație 55

Helpdesk de echipament Suport U�lizator 11

Helpdesk de aplicație Actualizare site 43

Helpdesk de aplicație Configurare card acces 29

Helpdesk de aplicație Corecții date 453

Helpdesk de aplicație Extragere date specifice 11

Helpdesk de aplicație Suport U�lizator 4

Dezvoltare Analiză 46

Dezvoltare Creare/modificare module aplicație 9

Dezvoltare Creare/modificare ecrane 1

Dezvoltare Creare/modificare rapoarte 69

TOTAL AN 2016 1044

Direcţia Tehnică
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În afară de aceste ac�vități curente, menționate mai sus, 
s-au realizat multe lucrări de amploare mai mare, pe care le 
menționăm succint :

 Modificări ample în CROS din cauza modificării TVA-
ului de la 20% la 19%: modificări 41 servicii facturare, 
modificări ar�cole facturate, modificări formular 
factură, excepții ar�cole facturate, excepții consum 
propriu

 Modificări servicii furnizare la S32 Gropnița din apă 
industrială în apă potabilă;

 Extrase de cont anuale privind soldurile clienților (cu 
solduri și/sau majorări, fără solduri dar cu majorări)

 Transformare din sectoare de facturare în zone de 
facturare (peste 40.000 grupuri de măsură verificate)

 Încasare automată în CROS a încasărilor de pe site prin 
online banking Raiffeisen;

 Importuri date prelucrate automat pentru comisioane 
facturi individuale, apă caldă Veolia și apă caldă 
Pașcani

 Generarea declarației D394 conform specificațiilor 
ANAF din data de 01.06.2016 (primul pas); Finalizarea 
conform specificațiilor din data de 01.11.2016.

 Revizuirea procedurilor stocate de calcul foi parcurs 
 Modificare valori km reali bord mașini din parcul auto
 Adaptarea sistemului informa�c la modificarea 

organigramei
 Revizuirea aplicațiilor de introducere și raportare a 

indicatorilor de performanță în raport cu modificarea 
organigramei ApaVital

 Implementare Sistem de management al inves�țiilor: 
Primavera, Charisma, Deviz Profesional

 Elsaco RMS DATA 4.0 cu Introducere în sistem a 11 
psioane

 Modificare documentație SMSI conform 27001:2013
 Conectarea în rețeaua ApaVital a stațiilor de epurare 

modernizate prin proiectele de inves�ții: Lețcani, 
Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Hârlău, Pașcani și 
configurarea echipamentelor de laborator din aceste 
locații pentru transmisia op�mă de informații între 
locațiile menționate

 Upgrade-ul aplicației SCADA și a echipamentelor 
folosite pentru monitorizarea informațiilor oferite de 
această soluție

 Dotarea cu sisteme de supraveghere video și sisteme 
an�efracție pentru câteva stații de pompare și 
rezervoare izolate (Podu Iloaiei, Buznea, Verșeni etc.)

 Instalare în cadrul Atelierului de Proiectare a unui 
sistem performant de scanare/printare pentru 
formate mari

 Implementarea unui sistem redundant pentru 
backup-ul serverelor din DC

 Asigurarea infrastructurii pentru implementarea 
soluțiilor so�ware pentru managementul proiectelor 
PRIMAVERA & CHARISMA
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Investiţii interne
Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Programat Programat Programat Programat ProgramatRealizat Realizat Realizat Realizat Realizat

Apă

Alte inves�ții

Canalizare și 
stații de epurare

TOTAL

18.150.823

950.000

310.000

19.410.823

13.013.649

479.623

0

13.493.272

15.186.641

5.802.351

1.748.831

22.737.824

9.095.590

1.100.630

918.102

11.114.321

12.086.800

370.200

3.237.000

15.694.000

10.633.745

503.187

828.688

11.965.620

15.456.293

790.708

206.000

16.463.002

13.014.941

319.613

607.258

13.941.813

9.638.558

5.500.830

751.442

15.890.830

7.536.700

2.342.145

773.829

10.652.674

Investiţii externe

ApaVital urmărește îmbunătățirea sistemului de apă 
potabilă și a celui de ape uzate, conform standardelor 
europene în domeniul calității apei și a protecției mediului în 
municipiul și județul Iași, mo�v pentru care în ul�mii ani s-au 
depus eforturi pentru obținerea de fonduri europene sau 
surse externe/granturi (subvenții). 

În anul 2016 s-a finalizat proiectul POS Mediu “Ex�nderea 
și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași” 
– 16 contracte de lucrări și 2 contracte de servicii.

Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (lei, fără TVA) Stadiul implementării

Nr.

1

3

2

4

Nume / �tlul componentei

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
din orașul Iași (Aducțiuni)

Modernizarea sistemului de canalizare în orașul 
Iași (colectoare principale)

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
din orașul Iași (Bazine Șorogari)

Modernizarea câmpurilor de captare Timișeș� 
(Verșeni și Zvorăneș�)

Tipul 
compo-
nentei

L

L

L

L

Valoarea
inițială

17.328.173,36

38.848.212,60

7.995.000,00

9.195.004,18

Cost final

17.157.257,68

38.789.346,46

7.993.000,00

8.492.954,28

Fizic (%)

100

100

100

100

Valoric (%)

100

100

100

100

Dezvoltare Investiţii

Direcţia Tehnică
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Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (lei, fără TVA) Stadiul implementării

Nr.

5

7

9

11

13

15

17

6

8

10

12

14

16

18

Nume / �tlul componentei

Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în 
Holboca

Modernizarea sistemului de canalizare în orașul 
Iași

Modernizarea stației de tratare ape uzate în 
aglomerarea Iași

Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în 
Tg. Frumos

Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în 
Podu Iloaiei

Ex�nderea sistemului de canalizare în zona 
limitrofă orașului Iași – partea II

Asistența Tehnică pentru Managementul 
Proiectului și supervizarea Lucrărilor 
„Ex�nderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Iași”

Modernizarea rețelei de alimentare cu apă în 
orașul Iași (inclusiv a conductelor de azbociment)

Ex�nderea sistemului de canalizare în orașul Iași

Modernizarea stațiilor de tratare ape uzate în 
Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Hârlău

Modernizarea sistemului de canalizare în Hârlău

Ex�nderea sistemului de canalizare în zona 
limitrofă orașului Iași – partea I

Ex�nderea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv 
stația de tratare apă potabilă în orașul Hârlău

Servicii de audit pentru Proiectul „Ex�nderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Iași”

Tipul 
compo-
nentei

L

L

L

L

L

L

S

L

L

L

L

L

L

S

Valoarea
inițială

19.452.179,55

14.671.970,84

44.548.786,31

18.317.642,00

14.683.353,31

20.133.196,40

22.894.855,00

27.384.353,46

24.499.636,90

45.288.842,98

7.793.321,00

14.459.859,55

24.978.518,48

58.000,00

Cost final

19.218.429,34

14.140.641,17

41.797.476,54

11.850.198,47

12.380.978,96

15.828.317,30

23.306.316,76

21.912.425,64

22.177.823,34

45.501.982,61

6.092.144,41

10.882.364,77

22.671.246,53

58.000,00

Fizic (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Valoric (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Investiţii externe

Tot în cursul anului 2016 s-a finalizat proiectul „Inves�ții pentru 
exploatarea și întreținerea sistemelor de apă la nivelul ariei de operare a 
Operatorului Regional ApaVital Iași”-  o completare a proiectului finanțat 
din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, 
„Ex�nderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Iași”. Măsurile de inves�ții prevăzute în acest proiect au constat din 2 
contracte de lucrări, 2 contracte de servicii, un contract de furnizare 
u�laje, precum și 13 contracte de lucrări executate de către ApaVital în 
perioada 2007 – 2015, din surse proprii și care au fost eligibile pentru 
rambursarea plăților prin POS Mediu.

Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (lei, fără TVA) Stadiul implementării

Nr.

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Nume / �tlul componentei

Punerea în siguranță a aducțiunii Timișeș� în 
zona traversărilor râurilor Moldova și Siret

Rețea canalizare str. Cpt. Protopopescu, 
Marginei, Porumbului, Lt. Caranda, mun. Iași

Înlocuire conducte apă potabilă str. Silvestru 
tronson str. Gării - Podu de Piatră, jud. Iași

Reparații, înlocuire și automa�zare instalații 
hidraulice și electrice Stație de pompare CUG, 
municipiul Iași

Reabilitare tehnică a căminului de intrare și a 
căminului de ieșire a galeriei Strunga, jud. Iași

Mărirea capacității de înmagazinare a apei în 
municipiul Iași și zona metropolitană

Înlocuire conducte apă potabilă din Iași, str. 
Sărărie, șos. Sărărie și șos. Ștefan cel Mare

Reabilitare și modernizare sistem de alimentare 
cu apă Andrieșeni, Jud. Iași (sursa locală)

Reabilitare rezervor R 500 mc Balciu, com. 
Miroslava, județul Iași

Aducțiune stație de tratare Țibăneș� și reabilitare 
rezervor 1000 mc

Tipul 
compo-
nentei

L – CL19

L - CLex 1

L - CLex 3

L - CLex 5

L - CLex 7

L – CL21

L - CLex 2

L - CLex 4

L - CLex 6

L - CLex 8

Valoarea
inițială

24.369.882,00

350.403,00

1.025.616

502.185,90

225.292,00

16.379.239,39

3.629.327,03

174.635,72

98.200,00

92.000,00

Cost final

24.190.319,05

345.069,23

1.025.615,54

502.185,90

203.679,17

16.472.098,62

3.237.570,05

174.635,72

96.436,78

90.482,94

Fizic (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Valoric (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (lei, fără TVA) Stadiul implementării

Nr.

11

13

15

17

19

12

14

16

18

20

Nume / �tlul componentei

Înlocuire rețea apă brută OL Dn 500 mm și apă 
potabilă Fp Dn 400 mm B-dul T. Vladimirescu 
tronson Pod T. Vladimirescu - Calea Chișinăului, 
mun. Iași

Înlocuire conducte distribuție apă potabilă și 
refacere branșamente șos. Națională, mun. Iași

Deviere conductă apă Dn 600 mm, pasaj 
Păcurari, municipiul Iași

Refacere hidroizolații și reparații rezervoare 
2x10000 mc și reparații aerisiri rezervor 1x3500 
mc - SP Aurora

Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor 
„Inves�ții pentru exploatarea și întreținerea 
sistemelor de apă la nivelul ariei de operare  a 
Operatorului Regional ApaVital Iași”

Înlocuire rețea apă brută OL Dn 500 mm și apă 
potabilă Fp Dn 400 mm B-dul T. Vladimirescu 
tronson Pod T. Vladimirescu - Calea Chișinăului, 
mun. Iași – lucrări suplimentare

Înlocuire conducte distribuție apă potabilă și 
refacere branșamente șos. Națională, municipiul 
Iași – lucrări suplimentare

Deviere conductă apă Dn 600 mm, pasaj 
Păcurari, municipiul Iași – lucrări suplimentare

Înlocuire conducte apă potabilă și refacere 
branșamente strada Cronicar Mustea, strada 
Mitropolit Varlaam, strada și stradela Iarmaroc, 
strada Veniamin Costache, strada Duca Vodă, Iași

Servicii de audit pentru Proiectul „Inves�ții 
pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de 
apă la nivelul ariei de operare  a Operatorului 
Regional ApaVital Iași”

Tipul 
compo-
nentei

L - CLex 9

L – CLex 
10

L – CL ex 
11

L – CL ex 
12

S – CS 22

L – CLex 9 
LS

L – CLex 
10 LS

L – CL ex 
11 LS

L – CL ex 
13

S – CS 23

Valoarea
inițială

1.150.000

1.215.000,00

1.404.888,76

609.000,00

343.350,00

2.048.000,00

7.200,00

Cost final

965.074,00

1.215.002,00

379.992,16

608.024,40

377.350,00

282.315,21

543.195,37

1.959.080,19

7.200,00

Fizic (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Valoric (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (lei, fără TVA) Stadiul implementării

Nr.

21

23

25

22

24

26

Nume / �tlul componentei

Procurare u�laje – Lot 6 și Lot 7

Procurare u�laje – Lot 2

Procurare u�laje – Lot 1

Procurare u�laje – Lot 4

Procurare u�laje – Lot 5

Procurare u�laje – Lot 3

Tipul 
compo-
nentei

F

F

F

F

F

F

Valoarea
inițială

275.275,00

1.421.550,00

475.065,60

1.472.060,00

310.500,00

3.536.888,00

Cost final

275.275,00

1.421.550,00

475.065,60

1.472.060,00

310.500,00

3.536.888,00

Fizic (%)

100

100

100

100

100

100

Valoric (%)

100

100

100

100

100

100
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Investiţii externe
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În data de 7 mar�e 2016 s-a semnat contractul 
de Asistență Tehnică pentru pregă�rea Aplicației de 
Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de Apă si Apă Uzată din județul Iași în perioada 
2014-2020. Contractul implică două etape: 

1. Realizarea documentelor necesare în 
vederea obținerii co-finanțării de la Uniunea 
Europeană pentru lucrări de infrastructură 
de apă și apă uzată (Aplicația de Finanțare, 
Documentații  de Atribuire, Proiecte 
Tehnice, Detalii de Execuție).

2. Managementul proiectului și Supervizarea 
contractelor de lucrări.

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 
cuprinde aglomerările umane care se încadrează în următoarele condiții: distanța dintre localități este mai mică de 
200 m sau cu populația mai mare de 2000 locuitori. Sunt vizate localitățile de pe raza întregului județ.

Inves�țiile prevăd în principal alimentarea cu apă a acestor aglomerări, realizarea de aducțiuni, construcția de 
rezervoare precum și de rețele de canalizare și stații de epurare. 

În cadrul acestui proiect, inves�țiile se vor realiza prin intermediul contractelor de lucrări, diferențiate în 13 
contracte și având ca obiect:

 Lucrări de captare: lucrări de aducțiuni noi și reabilitări; 
 Lucrări stații de tratare a apei: stații de clorinare noi și reabilitări aferente celor existente; 
 Lucrări în rețelele de distribuție: stații de pompare, rezervoare, rețele de distribuție (inclusiv branșamente); 
 Lucrări în rețelele de canalizare: rețele de colectare (inclusiv racorduri), stații de pompare a apelor uzate 

(SPAU); 
 Lucrări în stații de epurare a apelor uzate (SEAU): stații noi și reabilitarea celor existente;
 Alte dotări aferente inves�țiilor.

Investiţiile finanţate din POIM
Program Operaţional Infrastructura Mare



Nr. contract Descriere contract Valoare estimată 
(euro)

1
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului lași - 
Zona Nord

46.037.311

2
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului lași - 
Zona Sud

3
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 1 lași - Popricani (se 
adaugă Aglomerare 33 Vulturi-Vânători)

9.545.991

4
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 2 lași - Mogoșeș� - 
Scânteia

11.016.041

5
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 3 lași - Comarna - 
Costuleni - Dobrovăț - Ciorteș� - Cozmeș� 21.858.295

6
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 4 Brăeș� - Sineș� - 
Popeș� 9.239.816

7
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 5 Răchiteni - Al. I. Cuza - 
Heleșteni - Ruginoasa - Costeș� 13.941.791

8
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 6 Cristeș� - Tătăruși - 
Valea Seacă - Lespezi 16.798.841

9 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 7 Hârlău - Cotnari 20.329.390

10 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași  - Axa 8 Voineș�  - Gârbeș� 4.089.105

11 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 9 Podu lloaie - Tg. Frumos 6.631.326

12 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 10 Pașcani 12.920.366

13 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 11 Oțeleni - Conducta 
Timișeș� 1.998.257

TOTAL 174.406.530
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Investiţii externe

Nr. contract Descriere contract Valoare estimată 
(euro)

1
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului lași - 
Zona Nord

46.037.311

2
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului lași - 
Zona Sud

3
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 1 lași - Popricani (se 
adaugă Aglomerare 33 Vulturi-Vânători)

9.545.991

4
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 2 lași - Mogoșeș� - 
Scânteia

11.016.041

5
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 3 lași - Comarna - 
Costuleni - Dobrovăț - Ciorteș� - Cozmeș� 21.858.295

6
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 4 Brăeș� - Sineș� - 
Popeș� 9.239.816

7
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 5 Răchiteni - Al. I. Cuza - 
Heleșteni - Ruginoasa - Costeș� 13.941.791

8
Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 6 Cristeș� - Tătăruși - 
Valea Seacă - Lespezi 16.798.841

9 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 7 Hârlău - Cotnari 20.329.390

10 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași  - Axa 8 Voineș�  - Gârbeș� 4.089.105

11 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 9 Podu lloaie - Tg. Frumos 6.631.326

12 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 10 Pașcani 12.920.366

13 Ex�nderea sistemului de apă și canalizare în județul lași - Axa 11 Oțeleni - Conducta 
Timișeș� 1.998.257

TOTAL 174.406.530
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2013 2014 2015 2016

Inves�ții interne (lei) 12.768.220 16.241.212 16.153.941 12.688.684

Inves�ții externe (lei) 112.706.433 100.173.531 145.867.767 48.673.133

Total inves�ții 125.474.653 116.414.743 162.021.708 61.361.817

Populația deservită 375.776 398.971 421.843 435.570

Curs euro 4,4190 4,4446 4,4450 4,4908

Inves�ții/persoană deservită 202,62 euro/pers. 256,49 euro/pers. 328,99 euro/pers. 349,99 euro/pers.

Nivelul inves�țiilor totale (în lei) cumulate pe locuitor



Direcţia 
Operaţională

În planificarea și coordonarea ac�vității, în stabilirea priorităților și a 
strategiei de dezvoltare avem nevoie de echilibru personal și de o echipă 
performantă. Părerea mea este că indiferent de domeniu, indiferent de 
problemă, putem găsi soluții, însă rezultatele vin doar în echipă. Cred că noi 
toți avem potențial și îl putem manifesta pe deplin.    

Poate pare surprinzător, însă eu cred că în România avem avantajul că 
sunt multe oportunități, apărute tocmai din faptul că multe lucruri nu merg 
bine și nu au fost făcute corect. ing. Ion Mihăilescu

director operațional
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Direcţia Operaţională
înființată la 1 iulie 2016

Secția 
Captare 
Tratare 

Apă

Biroul
Dispecerat

Secția
Epurare

Secția
Distribuție-
Canalizare

ZMI

Biroul
Analiză
Rețele

Secția
Distribuție-
Canalizare

ZJI
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Are ca obiect de ac�vitate captarea apei brute, pomparea, 
tratarea, înmagazinarea și transportul  apei potabile până la 
limita de competență. După limita de competență, apa 
potabilă este preluată de secția de distribuție, în vederea 
furnizării acesteia la u�lizatori. 

Secția Captare Tratare Apă a preluat în exploatare 
fronturile de captare Moțca și aducțiunea Pașcani, unde, 
pentru a suplimenta debitul pentru orașul Pașcani, s-au repus 
în funcțiune 3 puțuri din frontul 2 Moțca abandonat, s-a 
realizat o legătură între aducțiunea Pașcani cu Firul IV Verșeni 
și  s-a executat un șenal pe râul Moldova pentru 
suplimentarea pânzei frea�ce în zona drenurilor Moțca, pe o 
lungime de aproxima�v 3 km.

Principalele ac�vități desfășurate în cadrul biroului 
gravitează în jurul dispecerizării proceselor de producție, în 
vederea asigurării bunei funcționări a sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare, iden�ficarea și efectuarea manevrelor 
necesare uniformizării și con�nuității ac�vității de alimentare 
cu apă.

În anul 2016, printre realizările Biroului Dispecerat se 
numără:

 modernizarea echipamentelor de monitorizare a 
sistemului SCADA, prin achiziționarea din surse proprii 
a unui video-wall compus din 4 + 2 LCD 55” și a unui nou 
server pentru sistemul SCADA; 

 reducerea pierderilor din sistemul de distribuție prin 

monitorizarea și menținerea unei presiuni op�me în 
rețeaua de distribuție;

 distribuția apei către toți consumatorii în condiții de 
secetă (6-7 luni din an), prin ges�onarea eficientă a 
resurselor de apă; 

 ges�onarea evenimentelor majore apărute în cursul 
anului (avarii pe aducțiuni, secetă, lucrări programate, 
poluări, etc);

 implicarea în manevrele de izolare/punere în 
exploatare a proiectelor de reabilitare a obiec�velor și 
rețelei de distribuție efectuate în cursul anului 2016;

 dezvoltarea din surse proprii a sistemului SCADA de 
monitorizare a celor mai importante obiec�ve aflate în 
administrarea ApaVital.

Secţia Captare-Tratare Apă

Biroul Dispecerat
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Secţia Epurare

Secția Epurare operează un număr de 10 stații de epurare 
și anume: Iași, Pașcani, Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, 
Belceș�, Țibăneș�, Răducăneni, Vlădeni și Lețcani. 

Datorită tehnologiilor diferite din aceste stații de epurare, 
în a doua jumătate a anului 2016 a demarat un amplu proces 
de dezvoltare a stațiilor de epurare prin realizarea de echipa-
mente/tablouri de comandă pentru funcționarea în regim 
automat.

Aceasta implică transmiterea informațiilor disponibile în 
SCADA de la toate SEAU din județ la Camera SCADA Iași, nou 
înființată și conducerea proceselor de epurare de la toate 
stațiile de epurare din județ din SEAU Iași. În paralel cu 
această ac�vitate s-a dezvoltat si ex�ns ac�vitatea de 
monitorizare microbiologică de către biologii stației de 
epurare a tuturor stațiilor operate de ApaVital.

Pe lângă ac�vitățile curente de operare, secția epurare a 
adus contribuții la punerea în funcțiune și aducerea în 
parametrii reglementați a stațiilor de epurare operate de 
celelalte secții ale ApaVital, și anume: Gherăieș�, Doljeș�, 
Erbiceni, Șipote, Bivolari, Plugari, Todireș�, Cotnari, Coarnele 
Caprei, Hălăuceș�, Bălțați, Moșna, Fântânele, Cristeș�, Podu 
Hagiului, Movileni, Prisăcani. Aceasta a impus coordonarea 
tehnologică, microbiologică și energe�că, îmbunătățirea 
schemelor tehnologice și energe�ce a acestor obiec�ve 
pentru obținerea de parametri conformi cu cei autorizați de 
organismele de reglementare.

Toate stațiile de epurare operate de Secția Epurare în noua 
formă de organizare au îndeplinit cerințele legale de 

funcționare și evacuare în emisar impuse de legislația în 
vigoare.

O atenție sporită s-a acordat ac�vităților didac�ce 
împărțite în două direcții, și anume:

 23 echipe de elevi și studenți au vizitat atât SEAU Iași 
cât și cele din Tg. Frumos și Pașcani;

 Începerea colaborării cu Universitatea Bologna (Italia) 
prin ing. Francesco Travella în cadrul unei burse de 
studiu Erasmus+ pentru o perioadă de 3 luni la Stația de 
Epurare Iași. În cadrul proiectului se realizează o analiză 
compara�vă a tratamentului nămolului și producția de 
biogaz din Italia și Stația de Epurare Iași.

Secţia Distribuţie-Canalizare ZMI

Are ca obiect de ac�vitate întreținerea și funcționarea 
sistemului public de alimentare cu apă (rețeaua de 
distribuție, rezervoare de înmagazinare apă potabilă și 
stațiile de pompare înaltă presiune), sistemul public de 
canalizare (colectoarele, camere deversoare și stații 
pompare ape uzate) precum și executarea de branșamente 
de apă potabilă și racorduri de canalizare. 

În anul 2016, pe lângă ac�vitatea de întreținere și 
exploatare a rețelei de distribuție, pentru alimentarea cu apă 
s-au realizat lucrări de înlocuiri și ex�nderi rețele de apă 
potabilă în: sat Hlincea, sat Cercu, stradela Poienilor; sat 
Chicerea, Pod Metalurgie, strada Cicoarei, strada și stradela 
Cărămidari, sat Corneș� - comuna Miroslava, strada Mihail 
Sturdza, strada Urcușului, strada Grigore Ureche. În Valea 
Lupului s-a finalizat sistemul de alimentare cu apă prin 
realizarea unei stații de pompare apă potabilă și a două 
rezervoare de înmagazinare, pentru suplimentarea 
deficitului de apă. În satul Tomeș�, Valea Lupului și Lunca 
Cetățuii s-a ex�ns rețeaua de canalizare ce asigură preluarea 
apelor menajere din aceste zone. Pentru suplimentarea 
debitului de apă pentru zona Hlincea și Cercu s-au montat 
două rezervoare, unul de 500 mc -  Hlincea și altul de 1500 mc 
- Cercu, și s-a reabilitat rezervorul din Lunca Cetățuii de 500 
mc.

În anul 2016, secţia Distribuţie-  Canalizare ZMI și-a ex�ns 
aria de operare prin preluarea sistemului de apă și de 
canalizare în următoarele localități: comuna Golăieș�, 
comuna Ungheni și comuna Victoria.



Pe lângă ac�vitățile cu caracter permanent, precum detecţii 
pierderi apă (la cerere și către clienţii externi), debitmetrie cu 
debitmetre portabile ultrasonice; localizare de trasee conducte 
metalice și cabluri electrice; localizare obiecte metalice 
acoperite (capace diverse, �je acţionare vane); monitorizare 
debite și presiuni cu loggere specializate; echipamente inspecţie 
video reţele apă; programe informa�ce pentru analiză debite și 
presiuni. 

În 2016, biroul a mai realizat: 
 un schimb de experiență la compania SUEZ în Franța, în 

domeniul analizei, iden�ficării și reducerii pierderilor de 
apă; 

 par�ciparea la concursul seminar de detecții pierderi apă 
organizat de A.R.A. la Cluj Napoca, un eveniment dedicat 
exclusiv celor care lucrează în companiile de apă din țară 
în domeniul iden�ficării pierderilor de apă ascunse și 
unde au loc schimburi de experiență între par�cipanți, 
prezentări de proiecte și soluții proprii și prezentări de 
echipamente noi de la diverși producători.

 transformarea formației în birou și completarea cu un 
coleg nou a echipei existente, coleg care se va ocupa 
exclusiv de programul de modelare matema�că și 
hidraulică a rețelelor de apă.

 par�cipare și prezentarea unei lucrări despre modul de 
iden�ficarea a pierderilor ascunse de apă cu ajutorul 
debitmetriei la workshop-ul organizat la Bucureș� de 
către UTCB-Facultatea de hidrotehnică 

Biroul Analiză Reţele
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Secţia Distribuţie-Canalizare ZJI

Are ca obiect de ac�vitate atât în întreţinerea şi 
exploatarea reţelelor de distribuţie a apei, în scopul furnizării 
eficiente şi con�nue a apei potabile, la parametrii prevăzuţi 
de norma�vele specifice în vigoare, cât și întreținerea și 
exploatarea rețelelor de canalizare, a stațiilor de pompare, în 
scopul de a prelua și transporta apele uzate în județul Iași.

În anul 2016 au fost preluate și s-au făcut ex�nderi rețele 
apă potabilă în comunele Brăeș�, sat Albeș� (rețea distribuție 
apă); oraș Podu Iloaiei, sat Holm (rețea distribuție apă, 
branșamente), oraș Podu Iloaiei, str. Cosițeni (rețea 
distribuție apă și branșamente), comuna Costeș� (rețea 



50

Direcţia Operaţională

distribuție apă), comuna Butea, sat Miclăușeni, comuna 
Bălțați, sat Sârca. De asemenea, au fost preluate sistemele de 
alimentare cu apă în comuna Probota, comuna Trifeș�, 
comuna Grozeș�, SEAU Bivolari, zona Bulgărie, satele Văleni, 
Jigoreni, Țibăneș�, Răsboieni și Glodenii Gândului, comuna 
Țibăneș�, comuna Vlădeni, sat Iacobeni, Spital Energoterapie 
din comuna Șipote. S-a realizat de asemenea și alimentarea 
cu apă pentru comunele Bivolari și Andrieșeni din sursa 
Vlădeni. Au mai fost finalizate lucrările de inves�ții privind 
reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din 
Târgu Frumos, Hârlău și Podu Iloaiei, prin montarea unei stații 
de clorinare pe conducta de AZBO 250 mm din rezervorul de 
2500 mc, montarea modulului de presiune în zona blocurilor 
din orașul Podu Iloaiei, preluarea în exploatare a sistemelor 
de alimentare cu apă din comuna Scobinți, sat S�clăria și 
comuna Brăeș�, sat Albeș�.

În anul 2016, secţia Distribuţie-  Canalizare Z.J.I. și-a ex�ns 
aria de operare prin preluarea următoarelor localități: 
comuna Sirețel - aducțiune, distribuție apă potabilă; comuna 
Lespezi  - aducțiune, distribuție apă potabilă; comuna 
Mirosloveș� - aducțiune, distribuție apă potabilă; comuna 
Mogoșeș� Siret - aducțiune, distribuție apă potabilă comuna 
Hălăuceș� - aducțiune, distribuție apă potabilă și canalizarea 
apelor uzate + SEAU; comuna Mirceș�  - aducțiune, 
distribuție apă potabilă; comuna Ciohorăni - aducțiune, 
distribuție apă potabilă.

De asemenea, au fost con�nuate lucrările de inves�ții în 
cadrul proiectului „Ex�nderea sistemului de alimentare cu 
apă în localitatea Blăgeș�, municipiul Pașcani” realizându-se 
montarea a 1200 m rețea distribuție apă potabilă și s-a 
reabilitat rețeaua de canalizare din strada Aleea Parc pe o 
lungime de 60 metri.



51

Direcţia 
Comercială

Direcţia Comercială

Serviciul Marke�ng 
Relații cu Publicul

Serviciul Urmărire 
Ges�onare Contracte

Serviciul 
Comercial 

ZMI

Serviciul 
Comercial 

ZJI

Biroul
Analiză
Rețele

Secția
Distribuție-
Canalizare

ZJI

Biroul Achiziții Atelier 
Ges�une Contoare

Deservim peste 440 de mii de locuitori și aproape 3.500 de operatori 
economici și ins�tuții publice, aceasta însemnând un volum anual de 
aproape 25 milioane de metri cubi apă potabilă. Și nu oricum, ci prin 
asumarea responsabilităților zilnice în furnizarea apei potabile fiecărui 
u�lizator din zona de operare. Am experiență în acest domeniu și am învățat 
să acord o mare atenție calității serviciilor oferite și e�cii în relațiile cu clienții 
și colaboratorii, să pun mult accent pe o colaborare consulta�vă și 
par�cipa�vă. 

ing. Romeo Casian
director comercial
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m³ de apă 
facturată 
agenților 
economici

8,6 milioane

m³ de apă facturată 
populației

persoane 
deservite

16,1 milioane

440.000

contracte 
încheiate 
cu agenții 
economici 

3.500

locuri de
consum

m³ apă uzată 
vidanjați la 
persoane juridice

73.000 

9.000 

gradul de 
încasare a 
facturilor în 
anul 2016

100,27%
contracte
ac�ve 
ges�onate

73.000 
contracte
noi în 2016

5.600 gradul de 
contorizare a
u�lizatorilor 

ApaVital

99,72%

facturi 
emise 
în 2016

415.000

contoare 
de apă 

înlocuite

7.000

decolmatări, 
desfundări și 
spălări canale la 
agenți economici 
și persoane fizice

600

2016 în cifre
Comercial

Direcţia Comercială
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2016 
în cifre

50
acțiuni de marke�ng 

și de responsabilitate 
socială organizate 

1.500
vizitatori ai
obiec�velor
ApaVital

1.200
ar�cole despre 
ApaVital apărute în 
mass media

350
comunicate de 
presă difuzate 

 postări zilnice
pe pagina de facebook 
a societății 

600

250

1.000

par�cipanți la ac�vități 
organizate de ApaVital în 

cadrul ac�vităților din 
programul “Școala al�el”

pachete cu dulciuri distribuite 
de Crăciun pentru copii din 
familii cu probleme financiare

elevi din 29 de județe par�cipanți 
la concursul național organizat în 
parteneriat cu Palatul Copiilor de 
Ziua Mondială a Apei

500
vizitatori ai standului 

ApaVital la 
Noaptea de Ș�ințăpeste 500

angajați par�cipanți 
la diverse ac�vități 
de comunicare internă 
și concursuri spor�ve



Direcţia Comercială

54

Relaţii cu 
publicul

2016

100.000

5.03s

95%

apeluri telefonice 
preluate de 
Centrul de 

Contact

�mpul mediu de 
răspuns la apelurile 

telefonice

apeluri preluate 
în mai puțin de 

15 secunde

peste

180.000
minute de convorbiri

telefonice cu 
u�lizatorii 
ApaVital 

peste

170.000
SMS-uri transmise 

u�lizatorilor pentru a 
anunța întreruperile 

de apă

350
anunțuri site sau 
pagina facebook 
pentru a anunța 

întreruperile 
de apă

300
audiențe 

acordate de 
conducerea 

societății

30.000
contacte la 

ghișeu 3.800
contacte în scris 
sau pe e-mail cu 

u�lizatori
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Serviciul Serviciul Comercial ZMI Serviciul Comercial ZJI Total 

Producția fizică facturată (milioane mc) 19.055,768 5,765,124 24.820,892

Producția valorică facturată (milioane lei) 124.381,846 27.839,175 152.221,021

Producția valorică încasată (milioane lei) 124.196,306 28.435,485 152.631,791

Încasat/facturat (%) 99,851 102,142 100,270

Contracte ac�ve ges�onate 31.203 42.057 73.260

Contracte noi în 2016 2.803 2.875 5.678

Locuri de consum 34.229 42.578 76.807

Grad contorizare (%) 99,750 99,690 99,720

Facturi emise 190.107 225.523 415.630

Pe�ții intrate 2.196 552 2.746

Servicii comerciale în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Activităţi gestionare contoare în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Serviciul Serviciul Comercial 
ZMI

Serviciul Comercial 
ZJI Total

Contoare 
înlocuite, 
din care:

Expirate 6.104 4.270 10.374

Defecte (blocate, distruse, ilizibile, 
incompatibilitate cyble) 518 632 1.150

Redimensionate 73 104 177

Total contoare 6.695 5.006 11.701

Alte 
activităţi 
efectuate

Verificări metrologice (litigii) 44 6 50

Cyble montate 68 750 818

Reconfigurare Cyble 118 0 118

Modificări montaje în căminele de 
apometru 446 207 653

Total activităţi 676 963 1.639
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Vidanjare în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

Activitate Comenzi C/V
Servicii

mc. 
vidanjaţi

Nr. total contracte/ 
contracte noi în 2016

Vidanjare abonaţi casnici 1.101 160.202,29 3.364 4.085 539

Vidanjare agenţi economici 
1.239 365.914,60 8.913 1.096 168

Decolmatare desfundare și 
spălare canale particulari 60 14.038,46 - - - 

Decolmatare desfundare și spălare 
canale agenţi economici 542 171.262,04 - - -

Total 2.942 711.417,39 12.277 5.181 707
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Activitate specifică Cantitate

Recepționarea materialelor de la furnizori, în Depozitul Central 11.764 repere

Eliberarea materialelor din depozit, pe baza bonurilor de consum 43.946 repere 

Întocmirea notelor de Intrare Recepție (N.I.R.) pentru produsele aprovizionate 2.472 bucăți 

Introducerea N.I.R.-urilor în aplicația CROS 2.472 bucăți 

Transmiterea comenzilor de aprovizionare către furnizorii cu care ApaVital are încheiat un 
contract de furnizare produse 335 bucăți 

Verificarea, vizarea și introducerea în aplicația CROS a facturilor emise de către terți, ca 
urmare a furnizării de produse, prestării de servicii și execuției de lucrări  

2.899 bucăți

Serviciul urmărire și gestionare contracte 

Serviciul Marke�ng Relații cu Publicul (S.M.R.P.) are ca 
misiune a�ngerea unor obiec�ve de marke�ng cum ar fi 
creșterea vizibilității societății, orientarea spre client,  
îmbunătățirea imaginii companiei și atragerea de noi clienți, 
care se realizează prin intermediul unor ac�vități de 
marke�ng, evenimente de comunicare, acțiuni de 
responsabilitate socială, conferințe de presă, par�cipare la 
târguri și expoziții, ac�vități de branding și comunicare cu 
mass media.

Pe componenta de relații cu clienții, S.M.R.P. asigură 
interfața între compar�mentele funcționale ApaVital și 
publicul extern organizației, în scopul rezolvării prompte a 
solicitărilor clienților, potențialilor clienți și u�lizatorilor 
(persoane fizice și juridice), sosite pe cale telefonică, prin e-
mail, în scris sau direct la ghișeu.  

Ac�vitatea de marke�ng reprezintă o parte cons�tu�vă 
a poli�cii manageriale a societății ApaVital, care își găsește 
jus�ficarea, în primul rând, în creșterea eficienței economice 
a ac�vității de piață, un asemenea deziderat putând fi a�ns 

numai în condițiile fundamentării corecte a deciziilor, 
executării si controlului fiecărei acțiuni de marke�ng. 

Strategiile propuse pentru componentele mixului de 
marke�ng sunt strategiile de preț, strategiile de produs, 
strategiile de distribuție și de promovare, strategiile de 
responsabilitate socială și de comunicare internă. Prin 
intermediul  ac�vităților de marke�ng sunt încorporate, într-
un ansamblu coerent și unitar, o suită de acțiuni  prac�ce, 
eșalonate în �mp și spațiu, cu indicarea responsabilităților, a 
resurselor implicate în  desfășurarea fiecăreia în parte, dar și 
a ac�vității de ansamblu. Principalele obiec�ve de marke�ng 
ale ApaVital pentru anul 2016 au fost creșterea vizibilității 
societății, orientarea spre client, îmbunătățirea imaginii 
companiei și atragerea de noi clienți. Publicul-țintă a fost 
reprezentat de u�lizatorii de servicii de apă și de canalizare 
din aria de operare a societății. Poziționarea pe care ne-am 
dorit-o pe piață a fost aceea de societate responsabilă, care 
oferă servicii de calitate, într-un regim de furnizare con�nuu.  

Marketing - Relaţii cu publicul
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I. Ac�vitatea de relații cu publicul

Ac�vitatea de comunicare cu clienții se realizează telefonic, 
prin intermediul Centrului de Contact, direct la ghișeu sau în 
scris, atât prin serviciile clasice de poștă, cât și prin intermediul 
celei electronice.

Centrul de Contact: Locul unde clienții pot sesiza telefonic 
eventualele disfuncționalități apărute în rețeaua de apă și de 
canalizare, pot transmite autoci�ri, solicită informații privind 
facturile și modalitățile de obținere a avizelor și proiectelor. 
Întreruperile în furnizarea serviciilor de apă sunt aduse la 
cunoș�nța u�lizatorilor prin Centrul de Contact u�lizând canale 
precum serviciul SMSender, pagina de web, comunicate de 
presă, note telefonice:

 167.179 apeluri înregistrate, din care 101.763 apeluri 
intrate;

 �mp mediu de răspuns la apelurile telefonice: 5,03 
secunde;

 apeluri preluate până în 15 sec-  96.273 (98,67%);
 apeluri preluate până în 30 sec-100.764 (99,80%);
 169.057 SMS-uri pentru anunțarea clienților despre 

întreruperea furnizării apei potabile;
 357 comunicate transmise prin intermediul site-ului 

propriu și a ins�tuțiilor mass media.

Ghișeu: Clienții pot lua legătura direct cu funcționarii, care 
îi asistă în vederea completării formularelor �pizate, depunerii 
documentațiilor sau indicării modalității cele mai simple de 
rezolvare a unor probleme legate de apă sau de canalizare. În 
2016 s-au realizat .30.179 contacte directe cu clienții

Prin poștă: Pe�țiile primite de la clienți sunt atent 
monitorizate, în vederea întocmirii și transmiterii răspunsurilor 
la termenele legale stabilite. Prin poșta electronică, clienții pot 
transmite autoci�ri sau sesizări la adresele media@apavital.ro 
și contact@apavital.ro, în vreme ce adresa avarii@apavital.ro 
este des�nată exclusiv anunțării avariilor apărute în rețeaua de 
distribuție. În 2016 s-au prelucrat 3.758 corespondențe scrise 
și electronice.

Web: Clienții beneficiază de informații despre evenimente, 
lucrări programate, alte aspecte de interes public, informații ce 
sunt disponibile pe site-ul societății, www.apavital.ro.

Audiențe: Se oferă u�lizatorilor, într-un cadru organizat și 
programat, posibilitatea să poată accesa conducerea execu�vă 
a societății, în probleme complexe, ce nu pot fi rezolvate direct 
la nivelul compar�mentelor funcționale. În 2016, 308 
u�lizatori au solicitat audiențe.
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II. Ac�vitatea de marke�ng

Ges�onarea ac�vităților de marke�ng reprezintă o prioritate 
pentru societățile ce oferă servicii publice de apă și canalizare 
care își propun să performeze. Pentru a a�nge acest obiec�v, 
ApaVital s-a adaptat rapid la provocările din ul�mii ani ai 
societății informaționale, la exigențele din ce în ce mai mari ale 
u�lizatorilor. Cuvinte sau expresii ca “marke�ng”, „brand” sau 
„responsabilitate socială”  și-au făcut loc în cultura 
organizațională, devenind parte a limbajului comun. 
Implementarea noilor direcții de acțiune a adus plus valoare și a 
dezvoltat conș�ința apartenenței la comunitate iar percepția 
u�lizatorilor a început să se modifice, ApaVital având acum o 
imagine de companie responsabilă, partener local puternic și 
eficient. 

Branding: Elementele vizuale, precum logo-ul, sloganul, 
pictograma, au devenit permanență pe orice clădire sau mijloc 
mobil, modificând și dând totodată fond tuturor celorlalți vectori 
de transmitere a mesajelor operatorului, indiferent de forma lor, 
�părită sau virtuală. Prin aceasta s-au a�ns obiec�ve ca: 

 Înlocuirea unei imagini nefavorabile în conș�ința publică 
a comunității;

 Responsabilizarea fiecărui angajat și atașament față de 
simbolis�ca elementelor de iden�tate;

 Standardizarea �păriturilor;
 Reducerea corupției prin personalizarea echipamen-

telor de muncă a punctelor de lucru și a mijloacelor auto;
 Crearea unei culturi specifice având la bază elementele 

brandului.

Responsabilitatea socială: Dimensiunea internă față de 
angajații proprii, dimensiunea externă aplicată u�lizatorilor și 
clienților au creat teme de responsabilitate socială, ac�vitatea de 
marke�ng găsindu-și u�litatea pe domenii de acțiune ce 

influențează pozi�v avantajele compe�ționale, reputația în 
comunitate, relația cu unitățile administra�v teritoriale, cu 
u�lizatorii sau diverși alți stakeholderi.

Responsabilitatea socială a creat as�el un important 
potențial al acțiunilor de relații publice în cadrul programelor 
„Porți deschise” sau a parteneriatelor cu unitățile de învățământ 
sau de cultură, în așa fel încât valorile ApaVital să poată fi 
imprimate generațiilor �nere, care vor cons�tui u�lizatorul de 
mâine. În 2016, 1500 de persoane ne-au trecut pragul, vizitând 
stațiile de tratare și epurare.

Promovarea în spațiul public: Principalele modalități de 
abordare comunicațională însușite și u�lizate de ApaVital și care 
în �mp și-au dovedit u�litatea sunt mass-media, pagina web și 
materialele de prezentare. Relația cu presa, unul dintre principalii 
vectori de formare a opiniilor, este abordată unitar, toate 
contactele fiind ges�onate prin intermediul Serviciului 
Marke�ng Relații cu Publicul. Par�ciparea managementului 
societății live în emisiuni dedicate pulsului municipiului 
cons�tuie de asemenea o eficientă formă de popularizare a 
ac�vității operatorului.

Conferințele de presă cu temă predefinită, ocazionate de 
evenimente pozi�ve din viața ApaVital sau cele ce vor să rezolve 
situații de criză generate de evenimente nedorite, sunt susținute 
periodic de board-ul societății și reprezintă momente, care dacă 
sunt bine pregă�te, pot schimba radical viziunea formatorilor de 
opinie. O altă modalitate eficientă de abordare a relației cu presa 
o reprezintă lucrul prin comunicate și puncte de vedere, 
exprimate prin intermediul purtătorului de cuvânt.

1.500
vizitatori ai 
obiec�velor 
ApaVital

38
eveni-
mente

externe

122
postări pe pagina 

de facebook a 
societății

350
comunicate

de presă
 pe site

50
acțiuni de

responsabilitate
socială
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22
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interne
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Marketing. Relaţii cu publicul.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede (2 februarie 
2016), Agenția pentru Protecția Mediului Iași a organizat 
Concursul de machete școlare “Zone Umede pentru viitorul 
nostru!” adresat elevilor din clasele V-VIII din județul Iași. 
ApaVital a primit invitația de a par�cipa la jurizarea 
concursului, alături de Inspectoratul Școlar Județean, 
Societatea Ornitologică Română-  filiala Iași, Muzeul de Istorie 
Naturală Iași și Administrația Bazinală de Apă Prut -Bârlad. 
ApaVital a fost principalul “sponsor” al acestei ac�vități, 
acordând premii în obiecte promoționale atât pentru 
câș�gători cât și pentru toți ceilalți par�cipanți la acțiune.

Pagina web a devenit de asemenea un instrument 
eficient, pe măsură ce numărul u�lizatorilor de Internet a 
crescut exponențial. Pagina web ApaVital oferă informațiile 
obligatorii prevăzute în Legea 544/2002 a accesului la 
informații publice (date generale, bugete, bilanțuri, rapoarte 
de ac�vitate, date privind inves�țiile, achizițiile), prin care 
s-au înlocuit aproape integral avizierele clasice. Pagina web 
permite descărcarea formularelor �pizate, vizualizarea 
parametrilor de calitate a apei pe zone monitorizate, anunță 
întreruperile în alimentarea cu apă planificate.

Materialele de prezentare ApaVital îmbracă forme 
dintre cele mai diverse, imaginația fiecăruia fiind singura 
limită în alegerea �pului, dimensiunii, formei sau suportului. 
Începând cu flyerele ce pot însoți facturile sau îmbogăți 
standurile din punctele de acces al publicului în sediile 
operatorilor, con�nuând cu mesajele de responsabilitate 
socială pe format tablou, amplasate în puncte cheie în ceea 
ce privește vizibilitatea și terminând cu diversele suporturi 
ale materialelor promoționale, materialele de prezentare 
sunt suportul oricăror altor acțiuni de relații publice mai 
complexe.

Ac�vități de comunicare externă 

Ziua Zonelor Umede 

Vineri, 19 februarie 2016, Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi” Iași, în parteneriat cu Facultatea de Hor�cultură a 
Universității de Ș�ințe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 
Ionescu de la Brad” și SC ApaVital SA au prezentat elevilor 
Liceului Tehnologic „Petru Poni” din Iași (profil „Resurse 
naturale și protecția mediului”) stadiul ac�vității de 
proiectare peisagis�că din cadrul proiectului „Biblioteca 
arborilor”. 

Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată unei discuții 
privind protecția mediului, ocazie cu care a fost proiectat 
filmul educa�v The Story of Bo�led Water / Povestea apei 
îmbuteliate, un documentar care atrage atenția asupra 
efectelor dăunătoare pentru mediu, și implicit pentru 
sănătatea populației, a ambalajelor de �p PET. La acțiune au 
par�cipat 85 de elevi. 

„Biblioteca arborilor” și 
Povestea apei îmbuteliate
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Pe 1 mar�e, ApaVital a păstrat tradiția începută în urmă 
cu câțiva ani și a împărțit mărțișoare către clienții și angajați. 
Cei ce au vizitat una din casieriile ApaVital din Iași, Pașcani, Tg. 
Frumos, Podu Iloaiei sau Hârlău au avut plăcuta surpriză de a 
primi un mic simbol al primăverii. Serviciul Marke�ng a 
împărțit mărțișoare atât în zona de primire a clienților cât și în 
fața sediului societății, aducând zâmbetul pe buzele ieșenilor 
încă din prima zi a primăverii. De asemenea, au fost dăruite 
mărțișoare și salariaților societății.

Mărţișoare de la ApaVital

Ziua Mondială a Apei 

ApaVital a sărbătorit și în 2016, Ziua Mondială a Apei 
a lătur i  de ieșeni ,  pr intr-o ser ie  de ac�vităț i  de 
responsabilitate socială derulate pe parcursul mai multor 
zile, cuprinzând atât acțiuni de �pul „ziua porților deschise”, 
pentru vizite la obiec�ve ApaVital, cât și o serie de 
concursuri/campanii de informare organizate în parteneriat 
cu ins�tuții de învățământ din județul Iași. 

Sâmbătă 19 mar�e 2016, Palatul Copiilor din Iași a 
organizat, în parteneriat cu ApaVital, etapa finală a celei de-a 
IV-a ediții a Proiectului Național , care a “Apa - izvorul vieții”
cuprins un concurs pe secțiuni (desene, postere, afișe, colaje, 
fotografii, referate ș�ințifice și proiecte), pe mai multe 
categorii de vârstă (preșcolari, elevi din învățământul primar, 
gimnazial și liceal), dar și o vizită la Stația de tratare a apei 
Chirița. 

De asemenea, câteva grupe de elevi și preșcolari din Iași 
au susținut programe ar�s�ce și scenete pe tema apei. 
Misiunea juriului, din care au făcut parte și reprezentanți ai 
ApaVital, nu a fost deloc ușoară în contextul în care la concurs 
au par�cipat din  ale țării (Argeș, 980 de elevi 29 de județe
Arad, Bacău, Bistrița Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, 
Caraș Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, 
Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, 
Suceava, Sălaj, Timiș, Tulcea, Teleorman, Vâlcea). După 
încheierea concursului, copii au făcut o vizită la Stația de 
tratare a apei Chirița, unde au fost așteptați cu drag și au 
primit explicații privind modul în care apa brută devine 
potabilă în drumul ei către robinetele ieșenilor. 

Marți 22 mar�e, de Ziua Mondială a Apei, o echipă de 
copii de la Palatul Copiilor a realizat o campanie de informare 
stradală, pe traseul Palatul Copiilor – Piața Unirii – Copou, 
fiind distribuite trecătorilor baloane și flyere pe tema apei.   

Duminică 20 mar�e 2016, în sala de lectură a Bibliotecii 
Județene “Gheorghe Asachi” din Iași s-a desfășurat etapa 
finală a concursului , compe�ție des�nată “Apa în literatură”
elevilor de liceu din județul Iași. 
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Marketing. Relaţii cu publicul.

Peste  au vizitat în săptămâna 18-22 aprilie 600 de elevi
2016 diverse obiec�ve ApaVital din județ, în cadrul 
programului “Școala Al�el”. Rând pe rând, elevi de la Școala 
B.P. Hașdeu, Colegiul Mihai Eminescu, Liceul Vasile 
Alecsandri, Liceul Nicolae Iorga Pașcani, Colegiul Național 
Mihail Sadoveanu Pașcani, Colegiul Național Costache 
Negruzzi, Școala O�lia Cazimir, Școala D. Pătrășcanu Tomeș�, 
Școala Nicolae Iorga Buhalnița și Colegiul Tehnic Ion Creangă 
din Târgu Neamț au vizitat obiec�ve ApaVital cum ar fi Stația 
de tratare a apei Chirița, laboratorul stației de tratare a apei 
Chirița, Stația de epurare a municipiului Iași, Stația de epurare 
a municipiului Pașcani, Stația de epurare a orașului Hârlău și 
Stația de tratare a apei de la Timișeș�. 

Școala Altfel

De asemenea, reprezentanții ApaVital au par�cipat la alte 
două acțiuni organizate în ins�tuțiile de învățământ, la Școala 
Gimnazială Alexandru cel Bun din Iași și la Școala Alexandru 
Ioan Cuza din orașul Podu Iloaiei, unde s-au derulat o serie de 
ac�vități școlare pe tema apei   

Prin par�ciparea la aceste acțiuni, ApaVital și-a propus să 
contribuie la conș�en�zarea �nerei generații în ceea ce 
privește rolul și importanța apei, protejarea mediului 
înconjurător și a respectului pentru natură, în concordanță cu 
deviza sub care se desfășoară “Școala Al�el”: Să ș�i mai 
multe, să fii mai bun! 

ApaVital și-a deschis larg porțile pentru elevii din 
ins�tuțiile de învățământ din municipiul Pașcani care și-au 
manifestat dorința de a vedea modul în care se desfășoară 
ac�vitatea în domeniul serviciilor de apă și de canalizare. 
Câteva zeci de elevi, de la Colegiul Național “Mihail 
Sadoveanu” și de la Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga”, însoțiți 
de cadre didac�ce, au vizitat Stația de Epurare Ape Uzate a 
municipiului Pașcani, unde au primit explicații amănunțite, 
pe înțelesul lor, privind procesul tehnologic prin care apele 
uzate ajunse în stație sunt curățate și redate mediului 
înconjurător.  

Elevi pășcăneni în vizită la ApaVital
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În data de 14 mai 2016, la Liceul Tehnologic de Mecanică 
și Automa�zări „Ștefan Procopiu” din Iași s-a desfășurat 
Sesiunea Națională de referate și comunicări ș�ințifice 
pentru învățământul profesional și tehnic „Ștefan Procopiu” 
inclusă în Calendarul Național al Sesiunilor de referate și 
comunicări, în cadrul manifestării . „Zilele Școlii Ieșene”

Alături de elevii școlilor ieșene și chiar a unor școli din țară 
a fost atât ApaVital, în calitate de partener, cât și 
reprezentanții unor ins�tuții de seamă cum ar fi Academia de 
Ș�ințe Tehnice din România, Ministerului Educației Naționale 
și Cercetării Ș�ințifice, Facultatea de Mecanică, Facultatea de 
Chimie Industrială, Inspectoratul Școlar Județean. 

ApaVital, partener la Zilele Școlii ieșene 

După jurizarea celor 13 proiecte susținute de candidații la 
secțiunea Resurse naturale și protecția mediului, ApaVital a 
premiat cel mai frumos și interesant proiect, ”Nu închideți 
apa în plas�c”. Tema proiectului a țin�t încurajarea 
consumatorilor de a folosi apa potabilă de la robinet și de a nu 
mai consuma apa îmbuteliată în s�cle de plas�c (PET-uri) 
deoarece este nocivă și poluatoare pe când apa de la robinet 
este mult mai bună, este controlată, este mai ie�ină și la 
îndemâna oricui, nu este poluatoare. De asemenea un alt 
premiu a fost oferit proiectului . “Eco? Logic!”

Ziua Mondială a Mediului - Concurs 
de degustare apă la Staţia Chiriţa 

Pentru a marca Ziua Mondială a Mediului, ApaVital, în 
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „ Gh. Asachi” din Iași, a 
desfăşurat în data de 8 iunie 2016, în Staţia de tratare a apei 
„Chiriţa”, un eveniment dedicat elevilor, având ca scop 
principal formarea unor deprinderi şi a�tudini referitoare la 
problemele ecologice şi de protecţie a mediului. 

Par�cipanţii, elevi ai clasei a XI-a, profil „Resurse naturale 
și protecția mediului”, de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din 
Iași, au beneficiat de un tur ghidat, la care au primit informații 
despre funcționarea sistemului de alimentare cu apă potabilă 
și despre procesul tehnologic de filtrare și tratare a apei de la 
aducțiune până la darea în consum public. 

Ac�vitatea a con�nuat cu desfășurarea celei de a II-a ediții a 
concursului de degustare apă, fiind o oportunitate pentru viitorii 
specialiș� de a se documenta în ceea ce privește opțiunea de a 
deveni laborant sau tehnician în acest domeniu.
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Pe 7 mai 2016, Iașul a fost gazda celei de-a doua ediții a 
Crosului Companiilor, cu peste înscriși la 520 de concurenți 
start, adică dublu în comparație cu ediția anterioară. 
Concursul s-a desfășurat pe o distanță de 5,6 km, alergându-
se 3 ture pe traseul Primărie – Piața Unirii – Școala Gheorghe 
Asachi – Primărie. La probele individuale am avut trei 
reprezentanți, fiecare reușind curse bune, cu clasări în partea 
superioară a clasamentului: un loc 18 din 161 de fete 
par�cipante la proba feminină, locurile 86 și 90, din 254 de 
par�cipanți la proba masculină. A urmat proba pe echipe, la 
care ApaVital a avut două reprezentante, ambele la proba 
masculină:  și . echipa H₂O Aqua

Echipa H₂O a reușit să-și păstreze locul II pe care l-a 
obținut și cu un an înainte, fiind depășită doar de echipa 
Primăriei Iași, în vreme ce echipa Aqua a reușit să ocupe cea 
de-a treia treaptă a podiumului, aducând ApaVital în situația 
de a fi singura companie din concurs care a avut doi 
reprezentanți pe același podium! 

La probele pe echipe s-au înregistrat 48 de echipe 
par�cipante, din care 17 au fost la proba masculină. Nu în 
ul�mul rând, remarcabilă și de apreciat prezența 
susținătorilor ApaVital, echipați cu însemnele societății, care 
ne-au făcut cu mult mai vizibilă prezența la această ediție a 
concursului de alergare des�nat firmelor ieșene.

ApaVital la Crosul Companiilor

ApaVital a par�cipat, în perioada 16  - 18 mai 2016, la cel 
mai important eveniment anual din sectorul apei – Forumul 
Regional al Apei „Dunăre-Europa de Est”, o expoziție 
internațională specializată în domeniul apei, ajunsă la ediția 
cu numărul 18. Expoziția s-a desfășurat la Palatul 
Parlamentului din Bucureș�, unde au fost amenajate standuri 
atât ale furnizorilor de specialitate din domeniul apei, unde 
sunt expuse echipamente și tehnologii, cât și ale Comitetelor 
Teritoriale ale Asociației Române a Apei unde operatorii își 
expun ul�mele realizări. ApaVital Iași, în calitate de membru 
al Comitetului Teritorial Moldova, a avut sarcina amenajării 
unui stand propriu, tema de prezentare aleasă în acest an 
fiind .“Grijă de apă, grijă de comunitate”

Expo Apa 2016
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Vizite la obiective ApaVital 

În cadrul ac�vităților de prac�că și de laborator ale 
unităților de învățământ din Iași, peste 300 de elevi, studenți 
și cadre didac�ce, atât români cât și străini, ne-au trecut 
pragul în stațiile de Tratare Chirița și Epurare Dancu. 
Par�cipanții, de la diverse specializări - viitori tehnicieni 
ecologi și farmaciș� - și discipline - Chimia Mediului și 
Alimentului, Ș�ința Securității Muncii, Ges�unea Resurselor 
de Apă, Ecologie și Protecția Mediului - au vizitat fluxurile 
tehnologice din stațiile de tratare și epurare ApaVital. 

Studenții de la disciplina Ges�unea resurselor de apă, au 
aflat riscurile consumului apei îmbuteliate, tarifele sub medie 
pe care le prac�că societatea noastră compara�v cu ceilalți 
operatori apă-canal și cum să protejeze mediul înconjurător 
și resursele de apă. 

La Stația de epurare, prezentarea a adunat aplauze din 
partea UMF-iș�lor, care au ajuns la concluzia că au 
subes�mat ac�vitatea societății și că procesul tehnologic 
prezentat i-au făcut să-și dorească să revină și cu alte ocazii.

În cadrul parteneriatului educațional încheiat cu Colegiul 
Național Garabet Ibrăileanu, 20 de elevi ai proiectului 
European SPER – “Strategii inovante  pentru a educa elevii 
privind u�lizarea eficientă a resurselor regenerabile”, 
ApaVital a țin�t pentru anul 2016 două ac�vități specifice 
pentru elevi: acumularea de cunoș�nțe prin vizitarea stației 
de epurare și desfășurarea unui concurs cu întrebări din 
domeniul nostru de ac�vitate și de cultură generală pe tema " 
Apa-  una din cele mai importante resurse ale Terrei". Valul de 
întrebări nu a întârziat să apară, însă curiozitatea vizitatorilor 
le-a fost sa�sfăcută de răspunsurile prompte ale colegilor din 
stații și personalului specializat din cadrul Laboratorului de 
Apă Uzată ApaVital. La finalul vizitelor, par�cipanții au primit 
materiale promoționale și informa�ve marca ApaVital. 

ApaVital a par�cipat în calitate de partener al Fundației 
Sportului Ieșean a Primăriei Municipiului Iaşi, duminică 9 
octombrie 2016, la evenimentul in�tulat Crosului Iașului “IA ȘI 
aleargă”.  

“Crosul Iașului” este inclus în calendarul de evenimente a 
“Sărbătorilor Iașului” și a avut ca punct de plecare și sosire 
platoul din fața Facultății de Chimie, din B-dul Tudor 
Vladimirescu.  

„Crosul Iașului” s-a adresat tuturor ieșenilor, organizatorii 
introducând  în program mai multe curse, as�el încât fiecare să 
poată par�cipa la cea care corespunde dorințelor și nivelului său 
de pregă�re.

ApaVital a oferit sprijin în organizarea şi desfăşurarea 
curselor endurance incluse în program, respec�v Cursa 
pasionaţilor de alergare, de 5 km şi Cursa campionilor, de 8,5 
km, prin distribuirea apei potabile către par�cipanţi în locuri 
special amenajate, mai exact la punctul de plecare/sosire, dar și 
la jumătatea distanței de 8,5 km. 

Prin asocierea cu un eveniment de larg interes pentru 
ieșeni, ApaVital a obținut as�el o creștere a vizibilității și o 
deschidere către public, actual și viitor u�lizator al serviciilor din 
cadrul societății.  

ApaVital la Crosul Iaşului  



Stagii de prac�că în stațiile de epurare și de tratare a apei, 
100 de elevi și studenți par�cipanți, ac�vitate în parteneriat 
cu Biblioteca Județeană “Gheorghe Asachi” Iași  realizată în 
perioada iunie-iulie 2016.

Natura pentru sănătatea ta

Pe 30 septembrie 2016, ApaVital a par�cipat cu un stand 
și cu autolaboratorul dotat cu echipament video pentru 
inspecția rețelelor de canalizare la Noaptea de Ș�ință, 
eveniment organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
din Iași, la care au par�cipat câteva mii de elevi. 

Noaptea de Știinţă 
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Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” din Iași a 
organizat  în perioada 24-26 noiembrie 2016, cea de-a doua 
ediție a Fes�valului „Teodorenii”, eveniment în parteneriat cu 
ins�tuții reprezenta�ve din domeniul cultural și educațional, 
printre care și ApaVital, în calitate de sponsor al 
evenimentului, oferind materiale promoționale câș�gătorilor 
la diverse concursuri de creație literară sau plas�că. 

Festivalul Teodorenii 

Pe 14 decembrie, ApaVital a jucat rolul lui Moș Crăciun 
pentru circa 150 de copii din Iași, Pașcani, Scobîlțeni, Budăi, 
Podu Iloaiei, Răchiteni, Izvoarele, Tg. Frumos, Buznea, 
Belceș�, Horleș�, Scopoșeni, Bogdăneș�, Zaboloteni, 
Hermeziu, Trifeș�, Hărmăneș�i Vechi, Iugani, Moțca, Lunca și 
Mirceș�.

Cadouri de la ApaVital
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Ac�vități de comunicare internă

Cupa ApaVital la şah 

Cea de-a doua ediție a Cupei ApaVital la șah a avut de 
toate: meciuri multe (s-a jucat în sistem “fiecare cu fiecare”, 
mulți dintre par�cipanți ajungând la numărul maxim de 10 
par�de jucate), meciuri mai lungi sau mai scurte, răsturnări 
de situație pe tabla de șah și rezultate surprinzătoare, când 
favoriții calculelor de pe hâr�e au pierdut în fața outsiderilor. 

Pe parcursul celor peste 6 ore de concurs, cei 11 
par�cipanți au avut prilejul a-și etala măiestria în primitoarea 
locație Water Pub. Primele 3 locuri au fost răsplă�te cu premii 
în bani, ceilalți concurenți primind diplome de par�cipare.

Cea de-a doua ediție a Crosului Apei s-a desfășurat în ziua 
de sâmbătă, 11 mai 2016, pe un traseu de 2,2 km de pe malul 
lacului Chirița. 32 de angajați și 19 copii ai angajaților ApaVital 
au fost prezenți la start, acceptând invitația pe care am făcut-
o tuturor lucrătorilor ApaVital, aceea de a alerga pentru 
sănătate. Toți par�cipanții, atât adulții cât și copiii, au primit 
medalii și diplome de par�cipare, care să le amintească faptul 
că au fost prezenți la cea de-a doua ediție a Crosului Apei. 
Totodată, câș�gătorii la adulți au primit premii în bani (300 lei 
locul 1, 200 lei locul 2, 100 lei locul 3), în vreme ce copiii 
par�cipanți au primit obiecte promoționale cu însemenele 
ApaVital. După încheierea fes�vității de premiere, cei 
prezenți au avut ocazia de a socializa la un grătar asigurat de 
personalul can�nei ApaVital. 

Crosul Apei 
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Cupa ApaVital la tenis de câmp

Indiscutabil, cea de-a doua ediție a Cupei ApaVital la tenis 
de câmp a adus un mare plus de valoare, majoritatea 
concurenților, la prima ediție, înregistrând un progres 
evident. 

Cu antrenamente, cu ceva ore de studiu a meciurilor 
profesioniș�lor transmise de canalele de sport, outsiderii 
compe�ției au reușit uneori să impresioneze printr-un joc 
mai bun, prin lovituri spectaculoase, printr-o mai mare 
disponibilitate la efort. 

Au rezultat meciuri plăcute ochiului, care s-au prelungit 
uneori peste așteptări, mai ales atunci când valorile au fost 
apropiate (meciurile din 8 iunie, de exemplu, s-au încheiat 
undeva în jurul orei 23.30 …).  

Până la urmă, favoriții compe�ției au reușit să ajungă în 
fazele superioare, cu o mică excepție, înregistrată la dublu, 
unde cuplul Gelu Cazan – Gabi Colo�n (cap de serie nr. 2) nu a 
mai reușit să prindă finala. În rest, cei 4 capi de serie de la 
simplu au acces rela�v facil în semifinale, unde s-au 
înregistrat din nou meciuri echilibrate.

În cele din urmă, finala de simplu a fost câș�gată, conform 
calculelor hâr�ei, de Mihail Doruș (cap de serie nr. 1), care a 
trecut în finală de Răzvan Manolache (cap de serie nr. 2) cu 
scorul de 6-3, 6-3. Foarte disputată a fost și finala de dublu, 
acolo unde Ion Toma și Mihail Doruș (cap de serie nr. 1), au 
reușit să treacă, după o par�dă cu multe răsturnări de 
situație în primul set, de Cris� Ciobanu și Vasile Iacob (cap de 
serie nr. 3), scor final 7-6 (6), 6-2. Finaliș�i au primit premii în 
bani, oferite de ApaVital, iar câș�gătorii turneelor de simplu 
și de dublu au primit cupe personalizate cu datele 
compe�ției.  

Vineri 23 septembrie, cei mai temerari bicicliș� de la 
ApaVital s-au reunit în zona cantonului Chirița, pentru a 
par�cipa la prima ediție a concursului de biciclete in�tulat 
“Drumul Apei”.  

S-a parcurs o distanță totală de cca 15 km, respec�v două 
ture de lac, cu plecare și sosire în zona barajului. 

Câș�gătorii au fost recompensați cu premii în bani, ceilalți 
concurenți primind diplome de par�cipare.

Concurs de biciclete 

Cupa ApaVital la tenis de masă 

32 de jucători la simplu și 13 echipe la proba de dublu au 
luptat, �mp de mai bine două săptămâni, pentru �tlul de cel 
mai jucător/cea mai bună echipă de dublu la concursul de 
tenis de masă organizat de ApaVital. Compe�torii au fost 
împărțiți în 8 grupe, la proba de simplu, de unde au mers mai 
departe primii doi clasați, în �mp ce, la dublu, echipele au fost 
împărțite în două grupe, din care au mers mai departe 
primele patru echipe din fiecare grupă. S-au acordat premii în 
bani pentru câș�gătorii probelor de simplu și dublu. 
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ApaVital a sărbătorit miercuri 20 iulie 2016, cea de-a VIII-
a ediție a Zilei Lucrătorului, eveniment ce a  a avut loc la 
barajul Chirița și a reprezentat o oportunitate de bucurie și de 
mândrie pentru toată echipa, de întregire a membrilor 
societății noastre. Atmosfera de sărbătoare a început cu 
discursul directorului general al societății și fes�vitatea de 
premiere a celor care au dat dovadă de îndemânare și 
condiție fizică excelentă prin par�ciparea lor la concursurile 
organizate în ul�mul an: gă�t, șah, tenis de masă, tenis de 
câmp, alergare și fotbal. În aplauzele colegilor, s-au acordat 
diplome pentru cei mai buni dintre par�cipanții la aceste 
concursuri, tot mai populare și mai apreciate odată cu 
trecerea anilor. 

Ca o tradiție a societății, ziua a con�nuat cu desfășurarea 
tombolei. Au fost distribuite numere de ordine pentru cei 154 
de par�cipanți și au fost puse în joc 71 de premii: o tabletă 
marca Samsung Galaxy, 10 telefoane Vodafone Smart Prime și 
60 materiale promoționale (umbrele, brelocuri și picături 
an�stres). Numerele norocoase de anul acesta au fost extrase 
de către un voluntar, un minor cu iniția�vă, iar fiecare 
câș�gator a fost invitat să-și ridice premiul. Să mai 
consemnăm că Sindicatul ApaVital a organizat o nouă ediție a 
campionatului de fotbal, finalele fiind programate chiar de 
Ziua ApaVital, pe terenul de fotbal de la Ciric. 

Ziua ApaVital

Pe 10 noiembrie 2016, ApaVital a organizat o întâlnire 
fes�vă pentru cei 36 de pensionari care și-au încheiat în anul 
2016 ac�vitatea în slujba serviciului de apă și de canalizare.

Ziua Pensionarilor 

Excursie organizată de Sindicat 

Sindicatul ApaVital a organizat în data de 24 septembrie 
2016 o excursie de o zi pe meleagurile bucovinene. 
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