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Operator regional
de servicii de
alimentare cu
apă și canalizare 

Adresa: strada Mihai Costăchescu nr. 6, Iaşi, RO–700495 
Cod fiscal: RO 1959768 
Număr Registrul Comerţului: 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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  Au trecut primii 10 ani peste ApaVital 
…  Este un bun moment de bilanţ. Din 

punctul de vedere al profesiei pe care am ales-o și 
am urmat-o, nu aș schimba ceva, sunt o persoană 
destul de strictă privind acest aspect. Mi-am propus 
încă de foarte tânăr să devin inginer hidrotehnist, 
apoi să coordonez proiecte din ce în ce mai mari. 
Aceste dorinţe s-au materializat, se întâmplă lucruri 
frumoase în continuare şi, prin urmare, dacă m-aș 
întoarce în timp, aș alege același parcurs profesional. 

 10 ani … Cea mai mare provocare în tot acest timp?! Dacă la început principala provocare a 
fost dezvoltarea consistentă a ariei de operare, în prezent vreau să atrag în jurul meu profesioniști, în 
adevăratul sens al cuvântului, cu ajutorul cărora problemele de orice natură ale clienților companiei 
să poată fi soluționate la timp și cu un grad înalt de profesionalism, reușind astfel să îi menținem 
aproape de noi. În prezent, acest obiectiv pot afirma că a fost atins, deși întotdeauna există loc de mai 
bine ori de mai mult. 

 Exclusivitatea nu înseamnă succes asigurat! 
 Vreau să văd în jur la fel de multă determinare, motivaţie şi dorință de a reuși. Aceste trăsături 
de caracter nu se învață, ci sunt parte din fiinţa noastră, iar în cazul unora dintre noi sunt pregnante 
și astfel întâlnim oameni care reușesc în tot ceea ce își propun.
 Personal am fost motivat de dorința de a crea în timp din numele ApaVital un brand cunoscut 
și respectat pe piața operatorilor de apă din România, un nume care să dăinuiască
peste generații, despre care să se vorbească la superlativ în orice mediu.

 
                                                                                                    Dr. Ing. ION TOMA
                                                                                                      Director General

MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL
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UTILIZATORI
2008  - 336 mii persoane deservite
2018 – 460 mii persoane deservite
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 Apavital Iași este o societate la care acționari sunt unitățile administrativ-
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 participă 
la capitalul social cu acțiuni, reprezentând 99,694570% din capitalul social. 
Restul acțiunilor de până la 100% sunt deținute de alte 89 unități administrativ-
teritoriale.
 Consiliul de Administraţie al ApaVital s-a constituit în structura actuală 
în luna februarie 2016, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie 
formată din specialiști independenţi în recrutarea resurselor umane.
 Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 
6/22.01.2016, în conformitate cu Actul constitutiv al societății şi are următoarea 
componență:
Dr. ing. Mihail Doruș
Director Tehnic şi Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie S.C. APAVITAL S.A.
Dr. ing. Ion Toma
Director General S.C. APAVITAL S.A. 
Ec. Elena Arvinte
Director Executiv al Direcţiei Economice din 
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.
Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu
Prorector cu activitatea de cercetare științifică 
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, Energetică şi 
Informatică Aplicată. 
Ec. Maria Simionescu
Director Economic S.C. APAVITAL S.A.. Director 
General al Direcției Generale Economice și 
Finanțe Publice Locale Iaşi în perioada 2012-
2016. 
Ing. Ovidiu Mugurel Laicu
Director General Regional și Președinte al 
Consiliul Tehnico-Economic al Direcţiei Regionale 
de Drumuri și Poduri Iași.
Ing. Constantin Dan Neagu
Expert în Serviciul Coordonare Control, ANCOM 
(Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii).

Administrarea şi conducerea ApaVital 
respectă ansamblul de reguli care 
guvernează sistemul de administrare 
şi control în cadrul unei întreprinderi 
publice. Raporturile dintre autoritatea 
publică tutelară şi organele 
întreprinderii publice, dintre consiliul 
de administraţie, directori, acţionari şi 
alte persoane interesate, se derulează 
în lumina principiilor guvernanţei 
corporative a întreprinderilor 
publice, dezvoltate de Organizaţia de 
Cooperare Economică şi Dezvoltare 
(OECD).
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 Directorii S.C. APAVITAL S.A. au fost numiţi prin Hotărârea CA nr. 25/25.03.2016, nr. 51/25.04.2016 și  nr. 52/25.04.2016, 
cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, în baza criteriilor de experienţă în activitatea de 
conducere a întreprinderii publice și în baza ofertelor tehnice depuse  în cadrul procedurii de selecţie, din rândul membrilor 
Consiliului de Administraţie, devenind astfel administratori executivi. Începând cu data de 16 mai 2016, conducerea executivă a 
societăţii are următoarea componenţă:

• Dr. ing. Ion Toma - Director General  
• Dr. ing. Mihail Doruș - Director Tehnic
• Ec. Maria Simionescu - Director Economic

 În afara celor trei directori, cărora Consiliul de Administraţie le-a încredinţat conducerea societăţii, în Organigrama 
ApaVital există două poziţii de directori de specialitate, ocupate începând cu 01 iulie 2016 de către:

•	 Ing. Ion Mihăilescu - Director Operaţional
•	 Ing. Romeo Casian – Director Comercial.

ORGANIZARE  SI FUNCTIONARE
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2008

1936

1942 1948

1955 -1957 1968 -1973

2000 - 2001

2001 - 2009
Se implementează de către 
R.A.J.A.C. Iași programul ISPA 
ce are ca principală motivaţie 
efectul pozitiv asupra mediului 
înconjurător, precum și 
efectele socio-economice și 
operaţionale ce vor apărea în 
urma finalizării programului.

Se înfiinţează societatea 
comercială ApaVital S.A. 
Iași având ca acţionari 
Consiliul Judeţean Iași și 
primării din judeţ.

Se semnează contractele 
de finanţare de către 
reprezentanţii Comunităţii 
Europene și ai României.

Se înfiinţează 
Societatea 
Comunală a 
Apelor Potabile 
Iași.

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

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

Din cauza debitului insuficient furnizat de sursa 
Timișești, se proiectează și se execută alimentarea 
cu apă a Iașiului din sursa de suprafaţă Prut, prin 
realizarea prizei de captare Ţuţora I, a conductei 
de aducţiune Priza Prut staţia de repompare 
Ion Creangă și a staţiei de tratare Șorogari. 
Activitatea de apă și canalizare este preluată de 
Întreprinderea Comunală Apă-Canal-Băi Iași.

Se proiectează și se realizează extinderea 
drenului din sursa Timișești cu 4.050 m. 
Încep lucrările la etapa I a staţiei de epurare 
a municipiului Iași care vor continua cu 
etapele II-IV până în 1996, când se trece la 
modernizarea liniilor existente. Serviciile 
Întreprinderii Comunale Apă-Canal-Băi Iași 
au fost preluate de Grupul întreprinderilor 
de Gospodărie Comunală și Locativă Iași 
(G.I.G.C.L. Iași).

Se înfiinţează Regia Autonomă 
Judeţeană Apă Canal Iași.

19911995

Începe derularea unui 
program de investiţii 
în toate domeniile de 
activitate ale Regiei 
Autonome Judeţene Apă 
Canal Iași.
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SCURT ISTORIC

 În data de 10.03.2017, ApaVital  a depus  către Autoritatea de Management POIM cererea de finanţare prin 
care a solicitat resursele financiare necesare pentru finanţarea contractului de Asistenţă tehnică.
 În data de 26.04.2017, AM POIM a aprobat cererea de finanţare. În data de 26.05.2017 s-a semnat Contractul 
de Finanţare cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în 
calitate de Autoritate de Management pentru POIM. Pentru anul 2018 se are în vedere depunerea cererii de finanţare 
pentru etapa a II-a a contractului de asistenţă tehnică, pentru asigurarea finanţării contractelor de lucrări POIM, dar și 
demararea procedurilor de licitaţie în vederea atribuirii contractelor de lucrări.

2017

2016

2012

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

 Se finalizează proiectul POS Mediu “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Iași” 
(16 contracte de lucrări și două contracte de servicii).  
Se finalizează proiectul „Investiţii pentru exploatarea și întreţinerea sistemelor de apă la nivelul ariei de operare a 
Operatorului Regional Apavital SA Iași” - o completare a proiectului menţionat anterior. Măsurile de investiţii prevăzute 
în acest proiect au constat din două contracte de lucrări, două contracte de servicii, un contract de furnizare utilaje, 
precum și 13 contracte de lucrări executate de ApaVital în perioada 2007 – 2015, din surse proprii, și care au fost eligibile 
pentru rambursarea plăţilor prin POS Mediu.
Pe 7 martie 2016 s-a semnat contractul de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare și a Documentaţiilor 
de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Judeţul Iași în perioada 
2014-2020, care va cuprinde aglomerările umane care se încadrează în următoarele condiţii: distanţa dintre localităţi 
este mai mică de 200 m sau cu populaţia mai mare de 2000 locuitori. Sunt vizate localităţi de pe raza întregului judeţ. 
Contractul implică două etape:
1. realizarea documentelor necesare în vederea obţinerii co-finanţării de la Uniunea Europeană pentru lucrări de 
infrastructură de apă și apă uzată (Aplicaţia de Finanţare, Documentaţii de Atribuire, Proiecte Tehnice, Detalii de Execuţie). 
2. Managementul proiectului și Supervizarea contractelor de lucrări. 

2011 - 2012
Demarează 
lucrările privind 
implementarea 
proiectelor pe 
fonduri de coeziune 
cu finanţarea 
Uniunii Europene

2009
La 14 iulie 2009 se semnează 
Contractul de Delegare a Gestiunii 
cu Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ARSACIS (Asociaţia 
Regională a Serviciilor de Apă Canal 
Iași) prin care SC ApaVital SA Iași 
devine operator regional în judeţul 
Iași.
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272
localități
deservite

73
comune

3
orașe

HÂRLĂU
PODU ILOAIEI
TG. FRUMOS

2
municipii

IAȘI
PAȘCANI

2
județe
IAȘI

NEAMȚ
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ARIA DE ACOPERIRE
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1.940 
l/s

4.888 
l/s

1.168 
km

3.429 
km

9
Staţii
tratare
apă
potabilă

15
Staţii
epurare
ape
uzate

Reţele
de
canalizare

Conducte
apă

144
Staţii pompare
apă potabilă

78
Staţii de
reclorinare

188
Rezervoare

154
Staţii pompare
ape uzate

170.943
mc
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CAPACITATI ADMINISTRATE

 Alimentarea cu apă potabilă și industrială - se 
realizează colectarea și tratarea apei uzate din Judeţul Iași 
pentru peste 452.000 de locuitori și 3.700 agenţi economici. 
Capacităţile totale de alimentare cu apă pot deservi peste 
1.000.000 de locuitori și peste 4.000 agenţi economici. 
ApaVital face eforturi în permanenţă pentru a asigura 
alimentarea continuă cu apă și pentru a garanta creșterea 
standardelor de calitate a apei.

 Sisteme administrate în judeţul Iași:
 75 Arii operare (265 localităţi)
 
 Sisteme administrate în judeţul Neamţ:
 3 Arii operare (7 localităţi)
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Exploatarea apei cuprinde activităţi de captare, tratare și distribuire a
debitelor de apă potabilă și industrială la consumatori, în cantităţile și la
presiunile solicitate de aceștia.
Exploatarea apei în orașul Iași este structurată pe trei direcţii:
• două drenuri de captare de adâncime de la Timișești, împreună cu 

conductele aferente de transport de 297,5 km;
• două prize de captare a apei de suprafaţă din râul Prut de la Țuţora, 

împreună cu conductele de transport de 74 km;
• staţia de tratare Chiriţa;
• staţia de tratare Timișești;
• staţiile de pompare: mal Moldova, Păcurari, Aurora, Mijlociu (pentru
• sistemul Timișești), Prut, Chiriţa (pentru sistemul Prut)
• fronturile de captare puţuri Zvorănești, puţuri Miroslovești.

Activităţi în sistemul de distribuţie:
• asigurarea permanentă a debitului, presiunii, cât și a calităţii apei 

distribuite consumatorilor;
• remedierea avariilor apărute;
• revizii și reparaţii 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, reţele telefonice;
• monitorizarea consumurilor de apă pe microsectoare.

 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).

1. CAPTARE - TRATARE
ansamblul instalațiilor şi 

conductelor necesare pentru 
a capta, transporta şi trata 

întregul volum de apă necesar 
consumatorilor casnici şi industriali

2. DISTRIBUŢIE
sistemul de conducte şi distribuție

a apei în municipiul Iaşi şi în 
celelalte oraşe şi comune din aria 
de activitate; exploatarea stațiilor 

de pompare a apei în rețeaua 
de distribuție, cât şi întreținerea 
capacităților de înmagazinare.

3. CANALIZARE
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DRUMUL APEI
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Un sfat este judecat după rezultate, 
nu după intenții

Marcus Tullius Cicero

 Consilierii sunt cel mai 
bine definiţi ca fiind asistenţi 
ai directorului general, căruia îi 
furnizează consiliere şi sprijin, 
în general de natură tehnico-
economică şi de biochimie, dar 
şi punctual, privind extinderea 
ariei de operare a companiei, 
conformarea la standardele 
specifice apei potabile, apei uzate 
şi de mediu, la cerinţele sistemului 
de control intern managerial, de 
responsabilitate socială ori privind 
protecţia datelor cu caracter 
personal şi strategia anticorupţie. 
 Respectarea standardelor 
naţionale şi europene de calitate 
a fost şi este o prioritate pentru 
compania noastră şi evaluarea 
nivelului tehnic, tehnologic 
şi de organizare al sistemelor 
exploatate de companie, precum şi 
formularea propunerilor de studii 
privind îmbunătăţirea calităţii apei 
potabile şi a apelor uzate sunt 
roluri asumate de către consilierul 
biochimist.
 Un alt obiectiv înscris în 
Declaraţia de Politică a companiei 

îl reprezintă extinderea ariei de 
operare, fie prin implementarea 
unor proiecte noi, cu finanţare 
externă, fie prin preluarea altor 
sisteme de alimentare cu apă din 
judeţ, din afara judeţului sau din 
Republica Moldova. Consilierul 
tehnic oferă consultanţă de 
specialitate şi asigură comunicarea 
cu ARSACIS şi cu autorităţile locale 
şi naţionale necesară acestui 
important demers. 
 Compania ApaVital 
dispune astăzi de un sistem 
de control intern managerial 
care cuprinde mecanisme de 
autocontrol, iar aplicarea măsurilor 
privind creșterea eficacităţii 
acestuia are la bază evaluarea 
riscurilor. Secretarul Comisiei de 
monitorizare a implementării şi 
dezvoltării sistemului de control 
intern managerial este un alt 
consilier al directorului general. 
 De asemenea, nu este 
deloc întâmplător că acesta face 
parte din echipa consilierilor şi 
în calitatea sa de Responsabil cu 
Protecţia Datelor, adică cel care 
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DIRECTIA GENERALA

exercită o misiune de informare, de consiliere şi de control 
în plan intern. Uniunea Europeană a adus modificări de 
substanţă în acest domeniu prin noul Regulament UE 
privind protecţia datelor cu caracter personal, document 
care va deveni obligatoriu de aplicat în cursul anului 
curent. 

 Concluzionând, se observă că dincolo de nivelul 
ridicat de expertiză, funcţia consilierilor este în primul 
rând una „de încredere”, pentru că deciziile directorului 
general se bazează pe aprecierile acestora, aprecieri care 
trebuie să fie realiste, corecte şi complete.

CONSILIERI SERVICIUL
CONTROL

SERVICIUL
RESURSE
UMANE

SERVICIUL
JURIDIC

DIRECȚIA GENERALĂ
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Serviciul
Control
Performanța societății noastre nu ar 
fi posibilă fără activitatea Serviciului 
Control, cea care dă, de altfel, asigu-
rarea faptului că lucrurile se petrec în 
concordanță cu prevederile procedu-
rilor operaționale aprobate în cadrul 
S.C. Apavital S.A. Iaşi. Fie că vorbim 
de activitatea de control financiar de 
gestiune, de cea de audit public in-
tern sau de control operativ, trebuie 
să existe o certitudine a faptului că 
activitatea companiei se desfăşoară 
conform standardelor şi legislației 
aplicabile.

 Concret, printre atribuţiile specifice Serviciului Control se regăsesc:
•	 Coordonarea activităţilor de control desfășurate la nivelul 

societăţii;
•	 Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor 

interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea și utilizarea 
mijloacelor și resurselor, deţinute cu orice titlu de către societate 
și modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

•	 Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea 
în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;

•	 Asigurarea integrităţii patrimoniului societăţii;
•	 Îndeplinirea indicatorilor specifici de performanţă stabiliţi de către 

managementul de nivel superior;
•	 Efectuarea de activităţi de audit intern, pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar și control ale S.C. Apavital S.A. 
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DIRECTIA GENERALA

sunt transparente și sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă și 
eficacitate;

•	 Exercitarea auditului intern asupra tuturor 
activităţilor desfășurate în cadrul S.C. Apavital 
S.A., cu privire la formarea și utilizarea fondurilor 
publice, precum și la administrarea patrimoniului 
public;

•	 Efectuarea de activităţi de consiliere privind 
îmbunătăţirea sistemului de control intern/
managerial;

•	 Efectuarea de anchete, cercetări și sondaje în 
teren, solicitate de conducerea societăţii;

•	 Întocmirea de rapoarte curente cu privire la cele 
constatate în controalele efectuate și formularea 
de recomandări și măsuri concrete de înlăturare 
a disfuncţionalităţilor constatate;

•	 Identificarea neconformităţilor în activitatea 
curentă a organizaţiei și formularea de măsuri 
concrete de acţiune pentru înlăturarea acestora.

 Peste 12.116 ore au fost alocate în anul 2017 de 
către angajaţii Serviciului Control pentru îndeplinirea 
acestor atribuţii, concretizate în:

•	 28 obiective de control financiar de gestiune, 
care au generat 33 măsuri aflate în diferite stadii  
de implementare;

•	 129 de acțiuni de control operativ (35 planificate 

şi 94 inopinate), generând 48 măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii ;

•	 6 misiuni de audit intern desfășurate, finalizate 
cu 36 recomandări propuse şi aprobate, fără a fi 
constatate iregularităţi sau posibile prejudicii.

 În baza aspectelor menţionate anterior, constatăm 
că au fost atinse nivelurile ţintă ale indicatorilor cheie de 
performanţă ce au fost aprobaţi de conducerea societăţii 
și asumaţi de angajaţii Serviciului Control.
 În concluzie, se poate afirma că activitatea 
desfăşurată de către angajații Serviciului Control oferă 
companiei o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte 
funcționalitatea sistemului de control intern, asigură 
consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor şi 
contribuie la adăugarea de valoare actului managerial.
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Serviciul
Resurse Umane

 Sistemul de evaluare a performanțelor  
 Începând cu anul 2012, la ApaVital a fost implementat un sistem 
complex de evaluare a performanţelor, bazat în principal pe Indicatori 
cheie de performanță (KPI).
 În aprilie 2012, ApaVital a câștigat, în cadrul celei mai prestigioase 
competiţii de management al resurselor umane din România - Galele HR 
Club -, premiul  pentru cel mai valoros proiect de management al per-
formanței, devansând prin competiţie directă companii de prestigiu cum 
ar fi Unicredit Țiriac Bank, Bergenbier sau Cargus. ApaVital este prima 
companie cu capital majoritat de stat și, în același timp, prima companie 
regională din România, onorată cu această distincţie.

 Productivitatea muncii
 Analizele de benchmarking realizate de Asociaţia Română a Apei 
confirmă faptul că ApaVital este una dintre companiile de apă cu cele mai 
ridicate niveluri ale productivităţii muncii. 
 Productivitatea fizică a muncii (producţia fizică facturată/numărul 
mediu de salariaţi) în ianuarie - noiembrie 2017, s-a ridicat la 40.500 mc/
salariat/an.
 Un alt indicator important derivat din Contractul de Delegare este 
Numărul de persoane deservite per angajat din care rezultă că în 2017 un 
salariat ApaVital a deservit un număr de 368 de persoane beneficiare ale 
serviciilor societăţii.

Numărul total de angajaţi existenţi în 
normativul de personal la data de 31 
decembrie 2017 se ridică la 1.288 salariați, 
din care:

225

1063

FEMEI

Necalificaţi – 51

Calificaţi – 895

Studii liceale – 44

Maiștri/Șefi formaţie – 50

Studii superioare - 189

Personal conducere - 54

Directori - 5
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 Formare profesională 
 ApaVital deţine un centru propriu de formare 
profesională, dat în funcţiune din anul 2008. Investi-
ţia iniţială a fost de 200.000 euro și dotări ulterioare de 
aproximativ 33.000 euro, realizat din fonduri proprii. CFP 
are o suprafaţă de peste 300 mp, cu un număr de 150 
locuri, în 5 săli multimedia și de conferinţe.
 În anul 2011, ApaVital a devenit primul furnizor 
de programe de calificare pentru două meserii complexe, 
specifice companiilor de apă și canalizare: „Operator In-
stalații apă şi canalizare” și  „Electromecanic stații pom-
pare apa-canal”. Cele două meserii au fost indroduse 
ApaVital în C.O.R. (Clasificarea ocupaţiilor din România) 
și au fost înscrise de ApaVital în Nomenclatorul Calificări-
lor, elaborând Standarde Ocupaţionale. La nivelul socie-
tăţii sunt autorizaţi un număr de 25 formatori interni. 
 Formarea profesională la ApaVital se face în baza 
unui Plan anual de formare, ce cuprinde anual un număr 
de 60-70 de programe derulate cu formatori interni și ex-
terni. Numărul de participări la programele de formare 
se cifrează anual în jurul a 2.500, cu un număr total de 
45.000 ore  de formare. 
 În anul 2017, de exemplu, ApaVital a derulat un 
program de dezvoltare a abilităţilor manageriale și de 
leadership cu 60 de manageri de toate liniile din cadrul 
societăţii. Programul a fost conceput să acopere toa-

te abilităţile critice, necesare pentru a conduce eficient 
echipe performante, bazat pe rezultatele evaluărilor unui 
număr de 100 de specialiști din societate, în anul 2016.

 Responsabilitate socială 
 ApaVital implementează la acest moment un sis-
tem de management al responsabilitaţii sociale conform 
standardului internaţional SA 8000:2014. Acest stan-
dard promovează principii etice în desfășurarea afacerii, 
atât în raport cu angajaţii proprii cât și cu furnizorii și cu 
subcontractorii societăţii.

DIRECTIA GENERALA
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 Activitatea de securitate și sănătate a muncii s-a desfășurat 
pe baza legislaţiei în vigoare, a instrucţiunilor ITM Iași și a dispoziţiilor 
conducerii societăţii, întocmindu-se programe de îndrumare și tematici 
de control și raportându-se despre realizarea lor la fiecare CSSM.

 Principalele direcții de acțiune:
- îndrumarea din punct de vedere  metodologic a activităţii de securitate 
și sănătate a muncii  din societate;
- organizarea și desfășurarea de activităţi de instruire și de examinare 
a tuturor electricienilor, electromecanicilor și automatiștilor, în vederea 
autorizării acestora – 208 lucrători;
- organizarea și desfășurarea împreună cu responsabilul ISCIR a 
activităţilor de instruire și de examinare a tuturor macaragiilor, legătorilor 
de sarcină, fochiști etc. – 242 lucrători;
- instructaje generale SSM + PSI;
- instructaj general la angajare a unui număr de 140 de persoane care au 
fost încadrate în muncă pe parcursul anului 2017; 
- verificarea nivelului noxelor de la majoritatea punctelor de lucru și 
măsuri de reducere sau de eliminare;
-s-au aprovizionat, repartizat și distribuit cele mai eficiente echipamente 
și dispozitive de protecţie și securitate a muncii printr-o permanentă 
preocupare;
- procurarea de materiale de instruire pentru toţi salariaţii, iar locurile de 
muncă au fost dotate corespunzător cu panouri, afișe, plăcuţe avertizoare 
și instrucţiuni pentru securitatea și sănătatea muncii, conform cerinţelor 
tehnologice folosite și nivelului de tehnicitate al utilajelor.

Sănătate şi
Securitate în
Muncă
Apavital investeşte în oameni şi în 
locuri de muncă sigure!
- instructaje și controale medicale 
periodice efectuate de medicul de 
medicina muncii; 
- dotarea cu echipamente individuale 
de protecţie și în echipamente de 
protecţie colectivă; 
-  dotarea cu echipamente de 
semnalizare rutieră; 
- monitorizarea noxelor și luare 
măsurilor necesare pentru reducerea 
acestora. 
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 Accidente de muncă 
 În 2017, la ApaVital nu s-au înregistrat accidente 

de muncă.
 Fonduri 
 Pentru activitatea de securitate și sănătate în 
muncă, în 2017 au fost alocate fonduri în valoare de pes-
te 1,2 milioane de lei. 
 Activitatea cabinetului medical 

DIRECTIA GENERALA

Consultaţii periodice generale cabinet medical 1.979 persoane

Examen clinic general la angajare 910 persoane

Control medical periodic expuși noxe 561 persoane

Consultaţii periodice generale în cadrul programului de dispensarizare a bolnavilor cronici 411 persoane

Tratamente la nivelul cabinetului 500 persoane

Vaccinare antigripală  a persoanelor cu risc 529 persoane

Control medical periodic efectuat în teren, la punctele de lucru EKG 315 persoane

Spirometrii 77 persoane

Audiometrii 85 persoane

Analize de sânge analizor automat Spotchem 245 persoane

Visiotest 13 persoane

Analize de laborator 1.271 persoane
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  Administrarea bugetului unei companii atât de importante impune 
luarea unor decizii financiare care nu sunt întotdeauna populare, dar atât 
de necesare, ele asigurând sănătatea economică a companiei.   
 Pe parcursul dezvoltării mele profesionale, am privit fiecare etapă 
ca pe o nouă provocare şi, în acest mod, nu am simţit responsabilităţile noi 
ca fiind ceva dificil de îndeplinit. Mă simt stăpână acum pe domeniul meu 
şi mă implic de multe ori în activităţi operaţionale, încercând să transmit 
încredere oamenilor care mă înconjoară.
 Îmi este clar că motivaţia este diferită de la om la om. În aceşti doi 
ani am văzut oameni care privesc fie doar partea materială a muncii în com-
panie sau un nivel cât mai redus de stress, dar şi oameni pentru care munca 
înseamnă cunoaştere şi abilităţi noi pe cale de a le dobândi. Consider că 
trebuie să existe un echilibru între aceşti factori motivaţionali şi încerc să 
creez un mediu de lucru propice performanţei, în care angajaţii să se simtă 
în largul lor.

Ec. MARIA SIMIONESCU
Director Economic 

Am ajuns acum doi ani în echipa 
managerială a companiei ApaVital şi 
am simţit imediat că aici este locul 
meu. Am avut de învăţat multe lucruri 
pentru că domeniul alimentării cu 
apă era ceva nou. Din fericire am 
capacitatea de a asimila repede 
cunoştinţele care îmi sunt necesare 
şi marele meu noroc a fost să fac 
parte dintre fericiţii manageri care 
au una dintre cele mai longevive şi 
competente echipe. Am avut grijă 
să încurajez comunicarea şi să ofer 
recunoaşterea eforturilor depuse în 
munca de zi cu zi
Rapoarte financiare cu informaţii 
verificate şi complete privind situaţia 
patrimonială şi financiară a societăţii, 
încadrarea în indicatorii manageriali şi 
de performanţă asumaţi, sunt obiective 
obligatorii şi pe care le monitorizez 
atent.
Sigur, funcţia de director economic 
presupune responsabilităţi mai mari 
şi poate, unele dintre ele, nu sunt din 
categoria celor pe care să-ţi placă să le 
îndeplineşti.
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 Direcţia Economică, motorul financiar al 
operatorului, este condusă de Directorul Economic și are 
în subordine, conform organigramei, 4 servicii și două 
birouri, cu un total de 66 persoane în anul 2017, din 
care 6 de conducere și 60 de execuţie. Managementul 
financiar realizează o analiză permanentă a modului în 
care sunt obţinute și utilizate fondurile bănești, scopul 
fiind îmbunătăţirea eficienţei, creșterea profitului și 
maximizarea valorii firmei. Prin activitatea desfășurată, 

Direcţia Economică realizează elaborarea și execuţia 
bugetului de venituri și cheltuieli, evidenţa financiar-
contabilă în vederea întocmirii tuturor raportărilor 
periodice specifice, prezentarea fidelă a situaţiei 
financiare, a performanţei financiare și a fluxurilor 
de numerar ale societăţii, evidenţa patrimoniului, 
gestionarea activităţilor privind activitatea: de secretariat, 
microcantinei și administrativă.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL
FINANCIAR

SERVICIUL
ADMINISTRATIV

SERVICIUL
CONTABILITATE

SERVICIUL
PATRIMONIU

PUBLIC PRIVAT

BIROUL
SECRETARIAT
PROTOCOL

BIROUL
ANALIZĂ

ECONOMICĂ
TARIFE
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Serviciul
Financiar
Are rolul de a asigura prezentarea 
fidelă a situației financiare, a perfor-
manței financiare și a fluxurilor de nu-
merar ale societății.

 

1 
 

Direcția Economică, motorul financiar al operatorului, este condusă de Directorul Economic și are 

în subordine, conform organigramei, 4 servicii și două birouri, cu un total de 66 persoane în anul 2017, din 

care 6 de conducere și 60 de execuție. Managementul financiar realizează o analiză permanentă a modului 

în care sunt obținute și utilizate fondurile bănești, scopul fiind îmbunătățirea eficienței, creșterea profitului 

și maximizarea valorii firmei. Prin activitatea desfășurată, Direcția Economică realizează elaborarea și 

execuția bugetului de venituri și cheltuieli, evidența financiar-contabilă în vederea întocmirii tuturor 

raportărilor periodice specifice, prezentarea fidelă a situației financiare, a performanței financiare și a 

fluxurilor de numerar ale societății, evidența patrimoniului, gestionarea activităților privind activitatea: de 

secretariat, microcantinei și administrativă.  

 

Serviciul Financiar  

Principalele activități desfășurate în anul 2017 se prezintă astfel: 
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Principalele activități desfășurate în anul 2017
se prezintă astfel:
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Serviciul administrativ și-a îndeplinit în anul 2017 indicatorii specifici de 

performanță stabiliți de către managementul de nivel superior, respectiv: 

timpul mediu de răspuns aferent Arhivei Unității; rata de efectuare a 

curățeniei interioare, rata de efectuare a curățeniei exterioare. 

Printre activitațile efectuate de Serviciul administrativ în anul 2017 se 

numără: 

* S-a urmărit executarea serviciului de pază la 25 de 

obiective ale ApaVital cu respectarea planurilor de pază 

şi a cerinţelor Legii 333/2003, iar în ceea ce priveşte accesul persoanelor la 

Sediul Unităţii au fost verificate și îndrumate un număr de 108.816 persoane, 

iar în Baza de Producție un număr de 14.364 persoane,  

* S-a răspuns cu promptitudine la solicitările făcute  de I.S.U. privind participarea la exercițiile de alarmare 

și furnizarea de informații specifice, 

* S-au asigurat întreținerea și repararea sistemelor de alarmă în timp eficient la un număr de 46 de 

Obiective, 

Asigură 
prezentarea fidelă 

a situației 
financiare, a 
performanței 
financiare și a 
fluxurilor de 
numerar ale 

societății 
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Serviciul administrativ și-a îndeplinit în anul 2017 indicatorii specifici de 

performanță stabiliți de către managementul de nivel superior, respectiv: 

timpul mediu de răspuns aferent Arhivei Unității; rata de efectuare a 

curățeniei interioare, rata de efectuare a curățeniei exterioare. 

Printre activitațile efectuate de Serviciul administrativ în anul 2017 se 

numără: 

* S-a urmărit executarea serviciului de pază la 25 de 

obiective ale ApaVital cu respectarea planurilor de pază 

şi a cerinţelor Legii 333/2003, iar în ceea ce priveşte accesul persoanelor la 

Sediul Unităţii au fost verificate și îndrumate un număr de 108.816 persoane, 

iar în Baza de Producție un număr de 14.364 persoane,  

* S-a răspuns cu promptitudine la solicitările făcute  de I.S.U. privind participarea la exercițiile de alarmare 

și furnizarea de informații specifice, 

* S-au asigurat întreținerea și repararea sistemelor de alarmă în timp eficient la un număr de 46 de 

Obiective, 

Asigură 
prezentarea fidelă 

a situației 
financiare, a 
performanței 
financiare și a 
fluxurilor de 
numerar ale 

societății 
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Serviciul
Administrativ
Serviciul Administrativ și-a îndeplinit 
în anul 2017 indicatorii specifici 
de performanță stabiliți de către 
managementul de nivel superior, 
respectiv: timpul mediu de răspuns 
aferent Arhivei Unității; rata de 
efectuare a curățeniei interioare, rata 
de efectuare a curățeniei exterioare.

 Printre activităţile efectuate de Serviciul Administrativ în anul 
2017 se numără:
• S-a urmărit executarea serviciului de pază la 25 de obiective ale 

ApaVital cu respectarea planurilor de pază şi a cerinţelor Legii 
333/2003, iar în ceea ce priveşte accesul persoanelor la Sediul Unităţii 
au fost verificate și îndrumate un număr de 108.816 persoane, iar în 
Baza de Producţie un număr de 14.364 persoane; 

• S-a răspuns cu promptitudine la solicitările făcute  de I.S.U. privind 
participarea la exerciţiile de alarmare și furnizarea de informaţii 
specifice;

• S-au asigurat întreţinerea și repararea sistemelor de alarmă în timp 
eficient la un număr de 46 de Obiective.



33

• Au fost derulate acţiuni comune cu Serviciul Teritorial 
pentru Probleme Speciale (Contribuţie la organizarea 
Simpozionului Naţional al Structurii Teritoriale Pentru 
Probleme Speciale) și au fost întocmite la timp 
documentele solicitate de această structură: “Fișa cu 
existentul bunurilor rechiziţionabile și fișa de evidenţă 
a personalului pentru prestări de servicii în interes 
public”;

• Au fost puse la dispoziţie informaţiile, cerinţele sau 
caietele de sarcini pentru încheierea contractelor 
privind achiziţii de produse sau prestări de servicii; 

• S-a asigurat curăţenia interioară pe o suprafaţă totală 
de 884.272 mp; 

• Au fost efectuate instruirile lunare privind S.S.M. și 
P.S.I;

• Activitatea Arhivei Unităţii s-a desfășurat în mod 
normal, reușindu-se încadrarea în termenele de 
răspuns a unui număr de: 214 adeverinţe eliberate 
la solicitări din afara unităţii, precum si un număr 
de 14.665 documente puse la dispoziţie pentru 
documentare compartimentelor funcţionale, au fost 
ordonate şi verificate un număr de 1.364 de dosare;

• Activitatea de legătorie a acoperit un număr de 
1.201 dosare legate, broşate, scris coperţi, opisate în 
vederea arhivării;

• Registratura unităţii a funcţionat pe toată durata 
programului de lucru (inclusiv a treia zi de Paşte şi 
ziua lucrătorului ApaVital) reușind și distribuirea 
corespondenţei fără întârzieri (la subunităţile 
teritoriale: Baza de Producţie, Secţia Tg. Frumos, 
Secţia Paşcani), au fost înregistrate un număr de 
62.796 documente care au fost distribuite conform 
procedurii de lucru;

DIRECTIA ECONOMICA
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Serviciul
Contabilitate
Contabilitatea este o activitate 
specializată în măsurarea, evaluarea, 
cunoaşterea, gestiunea şi controlul 
activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii. În acest scop, contabilitatea 
trebuie să asigure înregistrarea 
cronologică şi sistematică, prelucrarea, 
publicarea şi păstrarea informaţiilor 
cu privire la poziţia financiară, 
performanţa financiară şi alte 
informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată, atât pentru cerinţele 
interne ale acestora, cât şi în relaţiile 
cu investitorii prezenţi şi potenţiali, 
creditorii financiari şi comerciali, 
clienţii, instituţiile publice şi alţi 
utilizatori.

 Activitatea Serviciului Contabilitate are ca scop înregistrarea 
sistematică și cronologică, întocmirea situaţiilor financiare anuale, 
depunerea declaraţiei semestriale depunerea declaraţiilor lunare privind 
taxa pe valoare adaugată și a declaraţiilor lunare informative pe teritoriul 
naţional, raportări statistice.

 În anul 2017 s-au realizat următoarele activități:
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Serviciul Patrimoniu Public Privat 

Rapoarte financiare cu 
informațíi veridice și 

complete privind 
situațía patrimonială și 
financiară a  societății 
și rezultatele activității 

acesteia, necesare 
pentru analiza datelor 

și luarea deciziilor 

DIRECTIA ECONOMICA
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Serviciul
Patrimoniu
Public Privat
În conformitate cu prevederile 
Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al S.C. APAVITAL S.A. şi al 
fişelor de post, personalul din cadrul 
Serviciului Patrimoniu Public Privat, 
în cursul anului 2017, a desfăşurat 
activităţi de gestionare a patrimoniului 
public şi privat al societăţii, după cum 
urmează:

 Preluarea în concesiune, de la Unităţile Administrativ Teritoriale, 
spre administrare şi exploatare,  a 40 sisteme,  extinderi și terenuri aferente 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare/epurare, pe baza proceselor 
verbale de predare-preluare şi a listelor cu bunuri de retur.

 Inventarierea bunurilor patrimoniale (inclusiv a terenurilor), care 
nu sunt predate în concesiune spre administrare şi exploatare către S.C. 
APAVITAL S.A., conform următoarelor notificări.

 Înregistrarea dreptului de proprietate a bunurilor aparţinând 
S.C. APAVITAL S.A., conform Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicităţii 
imobiliare.

 Transmiterea către Serviciul Contabilitate a documentaţiei privind 
înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor patrimoniului public luat în 
administrare şi exploatare de către S.C. APAVITAL S.A. (40 procese verbale 
de predare preluare şi un număr de 37 liste cu bunuri de retur)

 Verificarea periodică, împreună cu Serviciul Contabilitate, a 
concordanţei dintre evidenţa tehnică – operativă şi evidenţa contabilă 
privind bunurile primite în concesiune.

 Transmiterea către Unităţile Administrativ Teritoriale a modificărilor 
de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și a situaţiei patrimoniului 
public (cantitativ și valoric).
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 Stabilirea la termenele legale a valoarii impozitelor 
întregului patrimoniu public şi privat al S.C. APAVITAL S.A. 
şi înaintarea sumelor calculate Serviciului Contabilitate 
pentru plata acestora.

 Verificarea documentaţiei (Hotărâri de Consiliu 
Local, Anexe etc.) privind introducerea bunurilor de retur  
în domeniu public al  Unităţilor Administrativ Teritoriale şi 
darea lor în concesiune spre administrare S.C. APAVITAL 
S.A.

 Urmărirea şi transmiterea către administraţiile 
publice locale a informaţiilor solicitate și asigurarea 
accesului la toate informaţiile necesare în vederea 
verificării stării patrimoniului în conformitate cu clauzele 
Contractului de Delegare și cu prevederile legale în 
vigoare.

 Colaborarea la întocmirea actelor adiţionale 
la Contractul de Delegare în cazul în care se impune 
modificarea acestuia sau dacă prin voinţa părţilor se cade 
de acord asupra modificării unor prevederi contractuale.

 Instruirea comisiilor de inventariere în 
conformitate cu Regulamentul de Inventariere și 
cu ultimele reglementări în vigoare și Coordonarea 
inventarierii patrimoniului public și privat al S.C. APAVITAL 
S.A.

 Asigurarea administrării patrimoniului public și 
privat al S.C. APAVITAL S.A.

 Asigurarea evidenţei bunurilor patrimoniale 
scoase din uz de către Comisia de casare după aprobarea 
acestora de către Consiliul de Administraţie și urmărirea 
operării acestora de către Serviciul Contabilitate.

 Transmiterea de date și informaţii de evidenţă a 
patrimoniului  altor compartimente din cadrul unităţii.

 Colaborarea cu organismele de audit și control 
abilitate, punând la dispoziţia acestora documentele 
solicitate.
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 Biroul de Analiză Economică-Tarife 
Pentru anul 2017, activităţile derulate se detaliază astfel: 

 Fundamentarea, întocmirea, aprobarea și execuția 
bugetului de venituri și cheltuieli al societății, respectiv:
• Fundamentarea  bugetului de venituri și cheltuieli, pe 

trimestre; 
• Respectarea formatului și structurii bugetului de venituri 

și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare;
• Transmiterea în termenul prevăzut de legislaţia specifică a 

proiectului de buget pe anul 2017 și estimările pentru anii 
2018-2019 în vederea aprobării și/sau avizării de Consiliul 
de Administraţie, Adunarea Generală a Acţionarilor, 
autorităţile administraţiei publice locale; 

• Dimensionarea cheltuielilor aferente conform bugetului 
aprobat pe anul în curs pe centre de cost și unităţi 
ierarhice; 

• Fundamentarea, dimensionarea, elaborarea, întocmirea 
bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și transmiterea 
acestuia spre aprobare/avizare de către Consiliul de 
Administraţie; 

• Transmiterea în termenul prevăzut de legislaţia specifică 
a Programului de investiţii, dotări și sursele de finanţare al 
SC Apavital SA pentru anii 2017 -2019, a Programului anual 
al achiziţiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2017, 

a Programului de revizii și reparaţii pentru anul 2017, a 
Programului de reparaţii curente – construcţii și instalaţii 
pentru anul 2017, a Indicatorilor financiari și manageriali 
estimaţi pentru anul 2017, a Planului financiar pentru 
anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2021, în vederea 
aprobării și/sau avizării; 

• Execuţia bugetului de venituri și cheltuieli: întocmirea 
lunară și anuală pe centre de cost.

 
 Fundamentarea, avizarea, ajustarea și modificarea  
prețurilor/tarifelor aferente serviciilor publice de 
alimentare cu apa și de canalizare; 
 Fundamentarea preţurilor și tarifelor pentru: 
activităţile de bază și obţinerea avizului de la ANRSC 
nr. 502728/24.03.2017 privind modificarea preţurilor 
și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și 
de canalizare, pentru SC APAVITAL SA Iași, judeţul Iași. 
Începând cu data de 01.07.2017 s-a modificat preţul pentru 
apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga 
arie de operare și tariful pentru canalizare și epurare pentru 
întreaga arie de operare, pentru populaţie și pentru rest de 
utilizatori. În cadrul operatorilor regionali, SC Apavital SA se 
situează pe locul 35 din punct de vedere al preţului/tarifului 
la serviciile de alimentare cu apă și canalizare.

SPECIFICAŢIE

Preţ / Tarif 
01.01.2017             
fără T.V.A.

lei/mc

Majorare 
aprobată 
lei / mc

Preţ /Tarif aprobat 01.07.2017 
 fără
T.V.A.
lei/mc

T.V.A
9%/ 19%

lei/mc

cu
T.V.A.
lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare 3,20 0,20 3,40 0,31 3,71

Apa industrială 2,56 0 2,56 0,49 3,05

Apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii 2,02 0 2,02 0,18 2,20

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, din care:
• Canalizare:
• Epurare:

2,33
1,10
1,23

0,20
0,11
0,09

2,53
1,21
1,32

0,48
0,23
0,25

3,01
1,44
1,57
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 Monitorizarea indicatorilor economico - 
financiari de performanță privind managementul 
operatorului 
 Întocmirea lunară a raportului privind principalii 
indicatori economico-financiari înregistraţi de către S.C. 
APAVITAL S.A IAŞI şi corelarea acestora cu performanţele 

realizate: plata obligaţiilor, rambursarea ratelor și a 
dobânzilor aferente contractului de împrumut, asigurarea 
lichidităţii curente, a vitezei de rotaţie a debitelor clienţi 
și a stocurilor, productivitatea muncii, reducerea duratei 
medii de remediere a avariilor etc. 

SPECIFICATIE U.M. Planificat                            
12 luni 2017 

Realizat                       
12 luni 2017

Gr. de 
realizare (%)

Productia fizica mmc 50.272 50.473 100,40

Apa potabila mmc 24.598 24.858 101,06

Apa industriala mmc 2.778 3.014 108,50
Canalizare - epurare mmc 22.420 22.107 98,60

Epurare mmc 476 494 103,78

Venituri  lei 161.190.000 160.638.350 99,66

Cheltuieli  lei 153.427.780 145.587.330 94,89

Profit brut  lei 7.762.220 15.051.020 193,90

Impozit pe profit  lei 1.915.000 2.920.395 152,50

Profit net  lei 5.847.220 12.130.625 207,46

Din care Fond IID  lei 6.659.576 6.604.017 99,17

Analizând rezultatele economico-financiare pentru 
anul  2017, faţă de cele prevăzute în Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli, se constată următoarele aspecte:
• Înregistrarea unui grad de realizare a producţiei 
fizice de 100,40%, ca urmare a creșterii producţiei de  apă 
potabilă și industrială; 
•  Veniturile totale sunt realizate  în proporţie de 
99,66%, veniturile din producţia de bază fiind realizate  în 
proporţie de 100,52%;
• La capitolul cheltuieli se înregistrează o  economie 
faţă de buget de 5,11%, provenită mai ales de la cheltuielile 

cu energia, materialele consumabile și cu serviciile 
executate de terţi;
• Datorită  economiilor la nivelul cheltuielilor, 
indicatorii profit brut şi profit net  au înregistrat depăşiri 
ale valorilor planificate.

Pe baza datelor economico-financiare reflectate 
în situaţiile financiare și execuţiile bugetare, evoluţia 
indicatorilor de performanţă în perioada 2013-2017, 
conform Contractului de delegare a gestiunii, se prezintă 
astfel:

 Execuția bugetară cumulat 12 luni 2017
 Încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, în perioada ianuarie – decembrie 2017 se prezintă astfel:

Producția fizică
Apă potabilă

Apă industrială
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INDICATOR UM 2013 2014 2015 2016 2017
Lichiditatea curentă Indice 3,36 2,71 3,32 3,62 3,38

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi zile 63 59 54 50 53

Costuri de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare lei 948 897 886 888 890

Rotaţia stocurilor zile 14 15 13 18 16

Productivitatea fizică a muncii mc / sal/an 42.343 38.814 39.709 39.597 39.994

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

Rata profitului înainte de amortizare și redevenţă % 15,85 20,98 22,03 23,69 23,97

Populaţia deservită per angajat nr. pers. 345 349 357 359 358

Reducerea apei nefacturate % 46 42 41 30 29

1. Lichiditatea curentă >1  (Active circulante / Datorii 
curente)

Din analiza indicatorului 
în perioada 2013-2017 
se observă că operatorul 
a avut capacitatea de a-și 
acoperi toate datoriile 
pe termen scurt, prin 
valorificarea activelor 
curente ale firmei, în 
perioada analizată.

2. Viteza de rotație a debitelor clienți: ≤ 70 zile (Sold mediu 
clienți x nr. zile / Cifra de afaceri)

Din graficul prezentat, 
se observă creșterea  
numărului de zile în care 
se încasează debitele 
clienţilor, în anul 2017 
crescând la 53 zile, 
gradul de încasare fiind 
de 95,26%.

3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare:  
≤ 980lei (Cheltuieli exploatare x 1000 / Venituri exploatare)

În perioada analizată 
se poate constata 
o creștere ușoară a 
acestui indicator în anul 
2017, crescând în același 
timp cheltuielile de 
exploatare și veniturile 
din exploatare. Pe 
ansamblu însă se 

înregistrează o scădere a indicatorului începând din anul 
2013, o diminuare a volumului cheltuielilor de exploatare 
datorată în principal scăderii cheltuielilor cu energia electrică, 
apa brută și substanţele evacuate. Cheltuielile cu energia au 
scăzut datorită liberalizării pieţei de energie și retehnologizării 
staţiilor de tratare și epurare, în timp ce cheltuielile cu apa 
brută au scăzut ca urmare a reducerii pierderilor de apă.
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 În sinteză, serviciile și birourile din cadrul Direcției Eco-
nomice s-au încadrat în anul 2017 în indicatorii manageriali și de 
performanță propuși pentru acest an. Putem concluziona că fiecare 
persoană din cadrul direcției s-a implicat activ în activitățile prezen-
tate mai sus, participând astfel la îndeplinirea misiunii societății și 
confirmând ceea ce Pablo Picasso spunea: ”Implicarea este cheia 
fundamentală a succesului”.

DIRECTIA ECONOMICA
4. Rotația stocurilor: ≤ 30 zile (Stocuri  x Nr. zile / Cifra de afaceri)

Creșterea valorii indicatorului 
este cauzată în anul 2016 de 
achiziţionarea la sfârșitul anului 
a unor materiale necesare 
realizării investiţiilor programate 
în prima parte a anului 2017. 
Pentru anul 2017 indicatorul a 
revenit la valori  mai apropiate 
realizărilor din anii 2013 - 2015. 

5. Productivitatea fizică a muncii ≥ 33.000 mc/sal/an 
(Producția fizică totală / Nr. mediu de personal cumulat în an)
Creșterea ariei de operare în anul 2014 cu municipul Pașcani 

și localităţile învecinate, 
extinderea în mediul rural 
precum și punerea în 
funcţiune a mai multor staţii 
de epurare a apelor uzate, 
au determinat creșterea 
numărului de personal ceea 
ce a afectat în sens negativ 

productivitatea muncii. În anul 2017 indicatorul cunoaște o 
creștere ușoară, determinată în principal de evoluţia pozitivă 
a producţiei fizice.
6. 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 înregistrază 
concomitent un număr mare 
de avarii sau când avariile au un 
grad mai mare de dificultate. 
Se observă o îmbunătăţire a 
acestui indicator începând cu 

anul 2016, în anul 2017 durata acestuia îmbunătăţindu-se vizibil 
ca urmare a reducerii numărului de avarii cu 34% comparativ cu 
anul 2015.

7. Rata profitului înainte de amortizare şi redevență (%)
Rata profitului net al 
companiei a avut o tendinţă 
clară de creștere, indicând 
o creștere a profitabilităţii 
sectorului de apă. Acest 
indicator ilustrează nivelul 
resurselor financiare pe care 
societatea le are la dispoziţie 

pentru a rambursa împrumuturile și pentru a realiza investiţii 
din surse proprii.
8. Populația deservită per angajat (nr. pers.)

Creșterea acestui indicator 
în perioada analizată se 
datorează extinderii ariei de 
operare.

9. Reducerea apei nefacturate (%)
Diminuarea indicatorului 
s-a produs ca urmare a 
implementării proiectului 
POS Mediu Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de 
apă potabilă și apă uzată în 
judeţul Iași precum și a altor 
investiţii de înlocuire reţele 

distribuţie apă în întreg judeţul.
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Consider că ApaVital este un exemplu 
al activităţii profesioniste. Nivelul de 
dezvoltare profesională, organizarea 
flexibilă şi dotarea tehnică au fost 
punctele forte ale companiei ApaVital 
încă de la momentul transformării ei 
din regie autonomă. 

 Ambiţia a fost mereu un plus iar acolo unde există pasiune, 
determinarea şi succesul vin cu siguranţă. 
 „Există mai mulţi oameni care renunţă decât cei care eşuează” 
spunea Henry Ford.
Mă gândesc la acest citat ori de câte ori încerc să găsesc o rezolvare a unei 
probleme la care nu se aplică algoritmii cunoscuţi, pentru a mă încuraja 
că de fiecare dată există soluţii, şi doar o schimbare de perspectivă aduce 
mai multă înţelegere.
 Nici dacă ar fi posibil, nu aş modifica ceva privind începuturile 
companiei ApaVital! Fiecare etapă a avut importanţa ei şi suntem 
mulţumiţi de ceea ce am făcut ca să ajungem unde suntem. 



43

DIRECTIA TEHNICA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL
TEHNIC

SECȚIA
AUTOMECANICĂ

SERVICIUL
ANALIZĂ
CALITATE

SECȚIA
LUCRĂRI
TEHNICO
EDILITARE

SECȚIA
SERVICII
ELECTRO

MECANICE

SERVICIUL
INVESTIȚII

DEZVOLTARE

ATELIERUL
DE

PROIECTARE
SERVICIUL

IT&C

 Iată, doar în anul 2017 s-au executat lucrări de 
investiţii de peste 16 milioane lei din fonduri proprii, 
care se adaugă la importantele fondurile externe 
obţinute, destinate proiectelor regionale de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată. 
 Bani mulţi şi utilizaţi cu responsabilitate. 
Feedback-ul organismelor de acreditare dovedeşte 
deplina recunoaşterea a calităţii în tot ceea ce facem.  
 Sunt și am fost motivat tot timpul de oamenii 
din jurul meu: colegii, familia, concurenţa, nevoia mea 
de evoluţie, recunoașterea și responsabilitatea fiind 

principalele elemente motivaţionale în această formulă. 
Inspiraţia, cu întregul său inventar de condiţionări, a 
avut un rol important la începutul carierei. Acum este 
completată cu peste 25 ani de experienţă profesională și 
sunt atât de stăpân pe forţele mele încât să încerc să-i 
inspir pe cei din jur. 
      Dr. Ing. MIHAIL DORUŞ
            Director Tehnic
             Președinte al Consiliului de Administrație 

al SC ApaVital SA
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Activitatea Biroului Avize – GIS este structurată pe două categorii, după 
cum urmează:
	 Emiterea avizelor de branșare/racordare și emiterea avizelor de 
amplasament
	 Creare și corectare a bazelor de date în sistemul informatic GIS/
NETSet
 În anul 2017 au fost întocmite și eliberate un număr de de 3831 
de avize de amplasament și un număr de 9217 de avize de branșare/
racordare. 
Au fost atinse ţintele indicatorilor cheie de performanţă pentru anul 
2017 și anume:
 - Nr. de avize de amplasament emise – 2030 buc
 - Nr. de avize de branșare/racordare – 4350 buc    
Nu au fost înregistrate neconformităţi la procedurile de lucru specifice.
Activitatea de creare și actualizare a bazei de date GIS NetSet are ca 
scop introducerea pe suport digital a sistemelor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nou înfiinţate, preluate în administrare și 
exploatare de către S.C. APAVITAL S.A. și actualizarea informaţiilor 
privind sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare aflate 
deja în administrare și exploatare.
În anul 2017 au fost introduși și actualizaţi un număr de 135,8 Km reţea 

Serviciul
Tehnic
Serviciul Tehnic este subordonat 
Direcţiei Tehnice, fiind coordonat de 
către un șef de serviciu care are în 
subordinea sa:
- Biroul Avize – GIS, în cadrul căruia 
își desfășoară activitatea un număr de 
18 angajaţi (15 posturi de inginer si 3 
posturi de tehnician).  
- Laboratorul de Metrologie, care 
are în componenţa sa un număr de 
2 ingineri cu specializările: mecanic, 
construcţii hidrotehnice și 2 posturi de 
verificator metrolog
- Serviciul Tehnic, cu un număr 
de 5 ingineri cu specializările: 
mecanic, construcţii hidrotehnice, 
electromecanic. 
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apă și canalizare,  au fost introduse un număr de 2600 de branșamente/racorduri și au fost colectate și identificate 
un număr de 2830 branșamente. 
 De asemenea, în anul 2017, au fost întocmite un număr de 1823 situaţii de lucrări și devize generale.

Activitatea Laboratorului de Metrologie

Obiectiv Nivel realizat
Anul 2017

Contoare de apã verificate metrologic în 2017 - TOTAL 12.115 buc.

Contoare de apã verifcare metrologic în 2017 - ADMIS 10.118 buc.

Întocmirea documentaţiei pentru menţinerea autorizaţiei de funcţionare a  
Laboratorului de Metrologie, reevaluare cu DRML Bacãu.

Menţinerea  autorizaţiei nr. 045-16 
reevaluare  în perioada 21-22.08.2017

Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiilor verificatorilor 
metrologi, instruirea și autorizarea la DRML Bacãu  în  perioada 27-28.02.2017.

autorizaţia nr.BC-107-17 
autorizaţia nr.BC-108-17
autorizaţia nr.BC-109-17
autorizaţia nr. BC-110-17

Etalonarea instalaţiilor de lucru din cadrul Laboratorului de Metrologie, 
efectuarea verifcarilor intermediare și a mentenanţei acestora.

Certificate de Etalonare pentru; 
1. Instalaţia tip STAP-50
2. Instalaţia tipSTAP 200 

3. Instalaţia tip SVG 72.1.1.2.2.

Activitatea Serviciului Tehnic 
Activități din domeniul producției
S-au încheiat și derulat un număr de 28 contracte privind 
lucrări de reparaţii la clădiri, din care 22 lucrări au fost 

finalizate, iar 6 au rămas în execuţie pentru a se finaliza 
în 2018. Valoarea totală a lucrărilor decontate în anul 
2017 este de 2.417.832,91 lei.
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 Această activitate cuprinde: încheierea de 
contracte, monitorizarea și verificarea în teren a lucrărilor 
executate, decontarea facturilor pe baza situaţiilor de 
lucrări întocmite.
 Urmărirea și derularea contractului privind 
refacerea părţii carosabile ca urmare a intervenţiilor 
la reţeaua de apă – canal: au fost efectuate lucrări de 
reasfaltare, totalizând o suprafaţă de 4.707,95 mp. 

 Activități din domeniul energetic
- Încadrarea consumurilor energetice în cantităţile 
repartizate, astfel încât societatea de furnizare a energiei 
electrice E.ON Energie Romania să nu perceapă penalităţi.
- Încadrarea consumului de energie electrică la marii 
consumatori ai ApaVital, la care s-au încheiat contracte 
de consumatori eligibili, în curba de sarcină prognozată.
- Centralizarea datelor energetice pentru micii 
consumatori ce urmează a fi preluaţi de către ApaVital, 
obţinerea avizelor energetice și încheierea contractelor 

de furnizare  energie electrică.
- Urmărirea contractelor de furnizare a energiei termice. 
- Urmărirea contractelor de furnizare a gazului metan.
- Întocmirea rapoartelor solicitate de A.N.R.E. (include 
fosta Agenţia Română de Conservare a Energiei).

 Activitatea legată de mentenanța utilajelor
- Urmărirea planului de revizii și reparaţii și verificarea 
lucrărilor ce se vor efectua de către formaţiile de lucru 
prin confruntarea cu devizele aferente.
- Înnoirea contractelor service și monitorizarea lor în 
permanenţă pentru următoarele domenii:
• monitorizarea utilajelor dinamice și diagnosticarea 

funcţionării acestora; 
• service, revizii și reparaţii motopompe și utilaje 

acţionate de motoare termice și electrice. 
• întocmirea situaţiei utilizării fondului de timp la 

utilajele de pompare din cadrul societăţii.

 Metrologic şi ISCIR 
 Instruirea și examinarea (de către persoana 
autorizată ISCIR) a unui număr de  249 muncitori aflaţi 
sub incidenţa ISCIR: 181 legători de sarcină, 24 macaragii 
grupa A și E, 19 manevranţi palane manuale,  5 manevranţi 
elevator auto, 3 manevranţi platforma auto, 15 fochiști 
clasa C, 2 stivuitoriști.
 Obţinerea de reautorizări ISCIR (verificări tehnice 
scadenţe pentru reautorizări), prin persoana autorizată 
RSVTI la nivelul S.C. APAVITAL S.A.: 
- Instalaţii de ridicat - 100 buc. 
- Instalatii sub presiune - 73 buc.
- Cazane pentru încălzire - 31 buc. 
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- Supape de siguranţă - 108 buc.
- Verificări metrologice anuale la un număr de 78  instalaţii 
de cântărit de la punctele de lucru ale societăţii: 
staţii clorinare apă, depozite, magazii, epurări ape uzate.

 Activitatea de administrarea şi monitorizarea, în 
format electronic, a indicatorilor tehnici şi de calitate
În decursul anului 2017 s-au realizat un număr de 15 
operaţiuni de monitorizare, respectiv pentru sistemele 
de apă-canal ale comunelor: Ciurea, Moţca, Leţcani, 
Tansa, Todirești, Țuţora, Ipatele, Țibănești, Cotnari, Butea, 
Vlădeni, Dagâţa, Moșna, Hălăucești și pentru municipiul 
Pașcani.

 Activitatea de cercetare a aplicabilităţii și 
dezvoltare de noi instrumente, metode și tehnici de 
optimizare a proceselor desfășurate:  
- Au fost actualizate 71 proceduri operaţionale de lucru, 
17 instrucţiuni de lucru, alte 166 documente (formulare, 
autorizaţii funcţionare, procese verbale de predare-
preluare sisteme etc).
- S-au identificat și actualizat pe hartă, cu datele aferente 
un număr de 2.431 consumatori aparţinând de Iași, 
Pașcani, Holboca și Tomești.

 Activitatea de achiziție a bunurilor de natura 
mijloacelor fixe: 

- Actualizarea permanentă a Listei de Achiziţii Utilaje 
(inclusă în Planul Anual de Achiziţii), în funcţie de 
suplimentările aprobate
- Întocmirea documentaţiilor de atribuire și a caietelor de 
sarcini la procedurile de achiziţii de utilaje, instalaţii, alte 
echipamente.
- Întocmirea estimărilor valorice pentru achiziţiile de 
utilaje, instalaţii, alte echipamente.
- Efectuarea analizei tehnico – economice la ofertele de 
utilaje, instalaţii, alte echipamente.
- Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, 
precum și la eventualele contestaţii depuse de ofertanţi. 

DIRECTIA TEHNICA
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Activităţile aferente zonei de transport – logistică, cuprind o serie 
de etape, respectiv:
	Asigurarea unităţilor de transport în vederea aprovizionării ritmice 

cu materii prime, materiale și echipamente în punctele de lucru ale 
societăţii, atât pentru susţinerea logistică a lucrărilor de investiţii 
derulate de secţiile specializate, cât și pentru remedierea avariilor;

	Exploatarea parcului auto al societăţii, cu respectarea condiţiilor 
tehnice, economice și legale prevăzute;

	Verificarea, în mod sistematic a modului de folosire a capacităţilor 
autovehiculelor și utilajelor;

	Încărcarea corespunzătoare şi eficientă a autovehiculelor şi folosirea 
raţională şi eficientă a forţei de muncă;

	Stabilirea rutelor de transport pentru autovehiculele unităţii, cu 
respectarea criteriilor de raţionalitate și de minimizare a consumurilor 
de timp și de carburanţi;

	Obţinerea documentelor și avizelor necesare exploatării parcului auto 
al societăţii;

	Colaborarea cu Registrul Auto Român, Autoritatea Rutieră Română, 
precum și cu celelalte instituţii abilitate pentru asigurarea legalităţii 
funcţionării și înmatriculării autovehiculelor;

	Sesizarea defecţiunilor apărute la autovehiculele incluse în parcul 
auto al societăţii și adoptarea operativă a măsurilor necesare pentru 
remedierea acestora;

	Participarea activă la cercetarea accidentelor de circulaţie, în 
colaborare cu Poliţia Rutieră;

	Menţinerea în stare corespunzătoare a aspectului exterior și a stării 
tehnice a parcului auto al societăţii;

Secția
Auto - Mecanică

Atribuţiile subsumate Secţiei Auto - 
Mecanice la nivelul ApaVital prezintă 
un rol important în ceea ce privește 
asigurarea funcţionării de ansamblu a 
societăţii la parametrii de performanţă 
optimi, respectiv condiţionează 
operativitatea cu care echipele de 
intervenţie se deplasează la locaţiile 
la care este necesară efectuarea de 
lucrări.
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	Întreţinerea relaţiilor contractuale cu societăţile 
de service autorizat şi participarea la negocierea 
clauzelor contractuale cu acestea;

 Activitatea secţiei se desfășoară conform 
prevederilor legale, respectiv:
	servicii de transport marfă: Certificat de transport în 

cont propriu, seria CP nr. 0030468
	activităţi de întreţinere și reparaţii ale vehiculelor 

rutiere: Autorizaţie Tehnică nr. 2292/19.11.2004

Structura secţiei, mijloace auto și personal, este 
următoarea:  

A. Mijloace auto: total 240 unități
B. Efectiv personal: total 101 angajați

Distribuţia mijloacelor auto și a personalului în 
cadrul secţiei este următoarea:
	Compartiment Tehnic: 4 angajaţi 
	Formaţia 1 exploatare: 97 unităţi, 11 angajaţi - 

desfășoară activităţi de exploatare a mijloacelor auto, 
respectiv autoturisme și autoutilitare

	Formaţia 2 exploatare: 47 unităţi, 43 angajaţi - 
desfășoară activităţi de exploatare a mijloacelor auto, 
respectiv autovehicule și utilaje cu destinaţie specială: 
autoremorcher, automacarale, autocurăţitoare, 
autovidanje, buldozer, buldoexcavatoare, excavatoare 
pe șenile

	Formaţia 3 exploatare: 96 unităţi, 28 angajaţi - 
desfășoară activităţi de exploatare a mijloacelor auto, 
respectiv autoturisme, autoutilitare și autobasculante

	Formaţia 4 reparaţii auto și motoutilaje: 15 angajaţi 
- desfășoară activităţi de întreţinere și reparaţii ale 
mijloacelor auto, precum și ale utilajelor destinate 
efectuării lucrărilor de refacere a infrastructurii 
și intervenţiilor în reţeaua de apă-canalizare 
(maiuri compactoare, tăietoare de asfalt și beton, 
motopompe, motogeneratoare etc.). 

DIRECTIA TEHNICA
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 Serviciul Analiză Calitate  
 Colectivul de Reglementări
 Asigură documentele menţinerii Licenţei de operare clasa 1 cu 
nr. 3572/01.02.2016 emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC (www.anrsc.
ro) pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare / epurare din 
judeţele Iași și Neamţ. În anul 2017 – s-au depus documentele necesare 
și au fost obţinute un număr de 3 ordine  de licenţă ANRSC (nr.  93 / 12 
04 2017, nr. 299 / 29.08.2017 și 436 / 18.12.2017). 
 Asigură menţinerea cerinţelor standardelor internaţionale ISO, 
certificate cu SRAC (www.srac.ro) 
• SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii 
• SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu
• SR OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătăţii și secu-

rităţii ocupaţionale
• SR ISO/CEI 27001:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securita-

te. Sisteme de management al securităţii informaţiei
• SR ISO/CEI 22000:2005 Sisteme de management al siguranţei ali-

mentului
 În prezent este în curs de implementare SA 8000:2008 (Social 
Accountability 8000), care are ca scop fundamental îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă din întreaga lume. 
Asigură autorizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare 
administrate de ApaVital. 

Serviciul
Analiză Calitate

Serviciul Analiză Calitate administrea-
ză Colectivul de Reglementări, Labo-
ratoarele de Proces, Laboratorul Apă 
Potabilă și Laboratorul Ape Uzate. 

http://www.anrsc.ro
http://www.anrsc.ro
http://www.srac.ro
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GESTIUNEA CONTRACTELOR ABONAMENT PENTRU APA 
BRUTĂ/POTABILĂ ȘI APELE EPURATE 

	APĂ BRUTĂ
•	 A.B.A. Siret 
o Volum contractat – 43.293,40 mii mc la o valoare de 

2.427.068,44 lei   
o Volum prelevat – 34.708,440 mii mc la o valoare de 

1.966.658,59 lei  
•	 E.C. Stânca-Costeşti 
o Volum contractat – 12.140,000 mii mc la o valoare de 

607.000,00 lei       
o Volum prelevat – 16.022,926 mii mc la o valoare de 

801.146,30 lei  
•	 A.B.A. Prut-Bârlad 
o Volum contractat – 3.135,7 mii mc la o valoare de 

158.389,60 lei
o Volum prelevat – 2.572,487 mii mc la o valoare de 

129.451,21 lei
•	 SC NOVA APASERV SA Botoşani

o Nu există un volum anual contractat – se plătește 
volumul efectiv prelevat: În anul 2017 s-a distribuit 
din sursa Rezervor Libertatea (NOVA APASERV) 
un volum de 95,441 mii mc pentru care s-au plătit 
340.169,64 lei.

	APĂ EPURATĂ
•	 În anul 2017 s-a evacuat în SEAU ApaVital un volum 

total de 47.290,080 mii mc pentru care s-a decontat 
suma de 1.483.700,86 lei , din care  în SEAU Iaşi 
s-au evacuat 38.989,926 mii mc – Treapta Biologică 
la valoarea de 1.171.596,31 lei şi 1.718,504 mii mc 
-  Treapta Mecanică la valoarea de 76.876,82 lei.

•	 Valoarea contractată pentru SEAU Iaşi în anul 2017 
a fost de 1.254.535,53 lei pentru un volum de 
40.996,800 mii mc.

•	 Volumul de apă epurată evacuat din SEAU Iaşi 
a înregistrat o continuă scădere în ultimii ani, 
înregistrând o variaţie după cum urmează:
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Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volum (mii mc) 73.071,951 70.651,177 48.689,464 43.621,513 38.293,025 40.708,430

Valoare (lei) 1.886.071,98 2.108.34,52 2.069.444,30 1.656.250,84 1.420.396,06 1.248.473,13
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Laboratoare de Proces
Activităţile Laboratoarelor de Proces din cadrul Serviciului 
Analiză-Calitate, sunt destinate, în principal, executării 
analizelor specifice monitorizării calităţii apei potabile, 
apei din Staţiile de Tratare, Staţiile de Epurare și reţeaua 
de distribuţie, sesizări, apelor uzate și nămolurilor. 
Asigură monitorizarea de proces prin laboratoare 
specializate din cadrul staţiilor de tratare și epurare din 
ariile de operare:
	Laborator Analize ape uzate- Dancu- 60 parametri din 

care 16 acreditaţi RENAR
	Analiza apei potabile în stația de tratare Gorban: 12 

parametri
	Analiza apei uzate epurate în stația de epurare 

Răducăneni: 7 parametri
	Analiza apei potabile în stația de tratare Țibăneşti: 13 

parametri

	Analiza apei uzate epurate în stația de epurare 
Țibăneşti: 7 parametri

	Analiza apei potabile în stația de tratare Vlădeni:  12 
parametri

	Analiza apei uzate epurate în stația de epurare 
Vlădeni: 5 parametri

	Analiza apei potabile în stația de tratare Belceşti: 16 
parametri și 8 parametri pentru analiza apei uzate din 
staţia de epurare Belcești

	Oraşul Podu Iloaiei - analiza apei uzate epurate în 
staţia de epurare Podu Iloaiei: 10 parametri și 12 
parametri pentru analiza apei potabile

Asigură monitorizarea agenților economici care 
deversează ape uzate de tip industrial în sistemul public 
de canalizare a localităţilor, pentru funcţionarea eficientă 
a staţiilor de epurare. 

Agenți Economici monitorizați în 2017
pentru care s-au aplicat penalități/cheltuieli suplimentare

Atenționări transmise
Procese verbale de 

penalitate
Valoare penalități 

2017 (lei)
Valoare cheltuieli 

suplimentare 2017 (lei)
Total valoare (lei)

121 75 68.801,92 407.855,15 476.657,07
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 S-a realizat centralizarea informaţiilor privind 
vidanjarea apelor uzate în judeţul Iași de ApaVital în anul 
2017 fiind de 18.133 mc. 
 S-a realizat centralizarea informaţiilor privind 
vidanjarea apelor uzate în judeţul Iași prin intermediul 
a opt contracte cu societăţi comerciale din care numai 
patru au deversat un volum de 10.734,24 mc. Situaţia 
societăţilor care au încheiat contracte cu ApaVital și nu au 
vidanjat/ deversat ape uzate spre epurare va fi comunicată 
instituţiilor de mediu (APM Iași, GNM Iași, ANAR – ABA 
Prut - Bârlad). De asemenea s-au realizat notificări 
pentru continuarea/rezilierea contractelor existente. În 
atașament se prezintă situaţia contractelor încheiate de 
ApaVital cu societăţile comerciale și volumele de ape 
uzate.

 Laboratorul Apă Potabilă 
 Laboratorul are implementat sistemul de 
management al calităţii după standardul european 
ISO 17025:2005 “Cerinţe generale pentru competenţa 
laboratoarelor de încercări și etalonări” și, din anul 2006 
şi este înregistrat la Ministerul Sănătăţii în Registrul 
laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile, 
Certificat nr. 399/ 27.07.2016, pentru monitorizare de 
control şi prelevare probe, în conformitate cu Legea nr. 
458/2002, privind calitatea apei potabile republicată. 
Laboratorul realizează determinările specifice de 
laborator pentru apa potabilă din toate ariile de operare 
administrate de ApaVital cu un număr de 12 persoane și 
șeful de laborator, la program de lucru de zi 8 ore/zi, 5 
zile/săptămână.
 În cadrul laboratorului au fost dezvoltate şi 
implementate metode de analiză fizico – chimice și 
biologice pentru un număr de 22 de parametri specifici 
apei potabile (6 parametrii microbiologici și 16 parametri 
chimici) destinată consumului uman.

Număr total de probe prelevate şi număr total analize 
realizate de LAP în anul 2017
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LAP 2017

Număr probe 2017 Număr analize 2017

Chimie Bacteriologie Total Chimie Bacteriologie Total

Total 6115 2186 8301 41692 12374 54066

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=431
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 Număr total analize realizate pentru stații de 
tratare şi rețele conform Programului de monitorizare 
2017: 42.380 analize din care: conforme:  41.129, 
neconforme: Microbiologice – 319, Fizico-chimice  - 932, 
Grad de conformare realizat:  97%

 Număr analize la ape brute/sisteme în curs 
de preluare şi extinderi/ape industriale etc:
•	 ape brute: 1707 analize/133 probe
•	 sisteme în curs de preluare și extinderi: 1298 

analize/69 probe
•	 ape industriale, apă filtre, ape decantoare: 746 

analize/242 probe
•	 pierderi și infiltraţii: 466 analize/59 probe
•	 sesizari DSP: 1079 analize/156 probe
•	 sesizări clienţi: 2475 analize
•	 clienţi externi: 275 analize

 Pentru validarea metodelor de analiză 
utilizate în laborator, calculul incertitudinii de măsurare 

pentru fiecare parametru, realizarea controlului intern 
(probe de control și probe duplicat) și pentru controlul 
extern (participarea LAP la scheme de intercomparare 
internaţionale PT), în vederea reînregistrării la Ministerul 
Sănătăţii s-a efectuat un număr de 3640 analize.

Valoarea decontărilor 2017
•	 Interne – 889.772 lei
•	 Externe (terți) – 4.752 lei

 Program de lucru şi frecvența  efectuării 
analizelor 
•	 program de 8 ore/40 ore pe săptămână;
•	 frecvenţa analizelor (funcţie de Programul de 

Monitorizare de control, aprobat de DSP Iași și DSP 
Neamţ, de solicitările primite de la clienţii interni/
externi, de sesizările privind calitatea apei primite de 
la DSP și consumatori)  în medie 216 analize/zi.

 Rezultatele performanțelor (intercomparări 
laboratoare):
 Laborarorul Apă Potabilă a participat în cursul 
anului 2017 la schemele de comparare interlaboratoare 
“AQUACHECK Proficiency Scheme” rundele 
533/13.10.2017, 534/27.10.2017, 537/21.12.2017  și 
“QWAS – Quality in Water Analysis PT Scheme” rundele 
257 şi 259, organizate de către LGC Standards, UK. 
Schemele de comparare interlaboratoare au drept scop 
testarea performanţei laboratoarelor participante, 
conform cerinţei 5.9., asigurarea calităţii rezultatelor 
încercărilor, din standardul de referinţă pentru activitatea 
laboratorului, SR EN CEI/ISO 17025/2005.
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Rezultatele participării LAP în cadrul schemelor menţionate sunt centralizate în Tabel 1.
Indicator analizat Metoda utilizată UM Scorul z Calificativ

Clor rezidual liber SR  EN ISO 7393-2/2002 mg/L -0,60 Satisfăcător

Nitriţi SR EN 26777/C91:2006 mg NO2
-/L 0,00 Satisfăcător

Amoniu SR ISO 7150-1:2001 mg NH4
+/L 0,00 Satisfăcător

pH (25 OC) SR ISO 10523-2012 - - 0,10 Satisfăcător

Conductivitate electric (20 OC) SR EN 27888-1997 µS/cm - 0,02 Satisfăcător

Indice permanganat SR EN ISO 8467/2001 mg O2/L 0,05 Satisfăcător

Azotaţi SR ISO7890-3/2000 mg  NO3
-/L -0,61 Satisfăcător

Cloruri SR ISO 9297:2001 mg/L -0,44 Satisfăcător

Duritate totală SR ISO 6059:2008 mg Ca/L 0,33 Satisfăcător

Calciu SR ISO 6059:2009 Mg Ca/L 0,02 Satisfăcător

Magneziu SR ISO 6059:2009 Mg Mg/L 1,08 Satisfăcător

Clostridium perfringens
MF mediu m-CP UFC/100 mL - 0,52 Satisfăcător

MF mediu TSC UFC/100 mL - 0,23 Satisfăcător

Bacterii coliforme Colilert 18 UFC/100 mL 0,47 Satisfăcător

MF mediu CCA UFC/100 mL 0,44 Satisfăcător

Escherichia coli 
Colilert 18 UFC/100 mL 0,46 Satisfăcător

MF mediu CCA UFC/100 mL 0,69 Satisfăcător

Enterococi MF-Slanetz Bartley UFC/100 mL 0,17 Satisfăcător

Enterolert DW UFC/100 mL -0,33 Satisfăcător

Microorganisme cultivabile la 22°C Metoda plăcii turnate – mediu PCA UFC/100 mL 0,07 Satisfăcător

Microorganisme cultivabile la 37°C Metoda plăcii turnate – mediu PCA UFC/100 mL 0,15 Satisfăcător

DIRECTIA TEHNICA
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Laboratorul Ape Uzate
Prezentarea generală

Laboratorul are implementat sistemul de management 
al calităţii după standardul european ISO 17025:2005 
“Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de 
încercări și etalonări” și, din anul 2012, este acreditat de 
către ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA – RENAR 
(Certificat de acreditare LI 963/2016, valabil până în 
20120) pentru efectuarea de analize specifice. Sistemul 
de management implementat acoperă toate activităţile 
desfășurate în localul permanent al laboratorului, care 
este amplasat în incinta staţiei de epurare a municipiului 
Iași. Laboratorul realizează determinări la apa brută (din 
surse de suprafaţă și subterane) înainte de aplicarea 
proceselor de tratare, apele uzate canalizate și apele 
epurate din staţiile de epurare administrate de ApaVital 
din toate ariile de operare.
În cadrul laboratorului au fost dezvoltate şi implementate 
metode de analiză fizico – chimice și biologice pentru 
un număr de 60 de parametri specifici apelor uzate, de 
suprafaţă, subterane și nămolurilor, iar dintre acestea, 16 
metode de analiză sunt acoperite de acreditarea RENAR 
(www.renar.ro).
De asemenea, în noiembrie 2017, au fost evaluate de 
catre RENAR – Asociaţia de Acreditare din România, alte 
metode de analiza, în vederea extinderii domeniului de 
analize acreditat cu încă 8 indicatori de calitate (sulfaţi, 
fier, mangan, nichel, cupru, zinc, plumb, crom).
Evaluarea realizată de echipa RENAR nu a condus la 
nicio neconformitate în legătură cu metodele de analiză 
propuse pentru extinderea acreditării. 

Ca urmare a reorganizării activităţii laboratorului, în 
anul 2017 au fost create noi puncte de lucru, la Pașcani, 
Târgu Frumos și Hârlău. Pe lângă activitatea de analiză 
ape uzate, în punctele de lucru Târgu Frumos și Hârlău 
sunt desfășurate și activităţi destinate analizelor specifice 
monitorizării calităţii apei potabile, în staţii de tratare 
- pentru conducere proceselor tehnologice și în reţeua 
de distribuţie - pentru controlul calităţii. Laboratorul 
dispune de personal tehnic de specialitate. De asemenea, 
laboratorul dispune de dotarea corespunzătoare cu 
instalaţii, echipamente și aparatură de laborator, necesare 
realizării sarcinilor curente privind activitatea de analize. 

Descrierea activităților laboratorului
Activitatea și programul laboratorului au la bază 

următoarele:
o solicitările clienţilor externi și interni;
o programele de monitorizare pe secţiuni de control 

(intrare, ieșire, trepte de epurare) ale tuturor staţiilor 
de epurare exploate de către APAVITAL;

o programul de monitorizare pe secţiuni de control 
(colectoare) al Secţiei Canalizare;

o programul de monitorizare a agenţilor economici 
industriali, potenţial poluatori, care deversează 
în sistemele de canalizare ale orașelor Iași, Târgu 
Frumos, Podu Iloaiei și Pașcani.

o programele de monitorizare pe secţiuni de control 
(intrare, ieșire, trepte de tratare) ale staţiilor de 
tratare și reţelele de distribuţie din zonele Târgu 
Frumos și Hârlau;

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=444
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Laboratorul Apă Uzată desfăşoară, în principal, 
următoarele activităţi specifice:
- Aplicarea strategiei de implementare, acreditare 

şi menţinere a acreditării metodelor de analiză, în 
conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 
“Cerinţe generale, pentru competenţa laboratoarelor 
de încercări şi etalonări”; 

- Identificarea, definirea şi sesizarea în ordine ierarhică a 
potenţialelor conflicte de interese, pentru a nu influenţa 
în sens negativ activitatea cu privire la asigurarea 
calităţii şi controlului de calitate a rezultatelor analizelor 
realizate în laborator;

- Aplicarea metodelor şi procedurilor adecvate pentru 
toate încercările, inclusiv eşantionarea, manipularea, 
transportul, depozitarea şi pregătirea obiectelor pentru 
încercat, estimarea incertitudinii de măsurare, precum şi 
tehnicile statistice pentru analiza rezultatelor analizelor; 

- Efectuarea prelevărilor şi analizelor de laborator 
specifice,  în conformitate cu standardele în vigoare;

- Întocmirea buletinelor de analiză şi furnizarea 
informaţiilor necesare întocmirii documentelor de plată;

- Centralizarea, organizarea şi ţinerea evidenţei în format 
electronic şi/sau scris a tuturor analizelor efectuate în 
punctele de prelevare stabilite;

- Dimensionarea anuală a necesarul de resurse (aparatură 
şi sticlărie, materiale specifice şi reactivi) la nivelul 
laboratorului, cu respectarea procedurilor pentru 
analiza cererilor, ofertelor şi contractelor;

- Efectuarea periodică, conform unei planificări şi proceduri 

prestabilite, a auditurilor interne ale activităţilor sale, 
pentru a verifica funcţionarea sistemului la cerinţele 
standardului internaţional 17025:2005;

- Colaborarea cu laboratoarele de analize de proces ale 
ApaVital;

- Furnizarea datelor necesare întocmirii periodice a 
rapoartelor referitoare la evoluţia indicatorilor de 
calitate a apelor uzate analizate;

- Urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanţă 
individuali stabiliţi de către managementul de nivel 
superior al societăţii.

Indicatorii cantitativi 
Laboratorul este preocupat în permanenţă pentru 
asigurarea garanției calității rezultatelor analizelor 
efectuate, prin: întocmirea și implementarea planului 
de control intern (utilizarea de materiale de referinţă 
certificate-MRC, diagrame de control, analize repetate) 
și cel de control extern - participarea la scheme de 
evaluare a performanței laboratoarelor (comparare 
interlaboratoare) organizate la nivel internaţional. 
Astfel, în anul 2017, LAU a participat la schema de 
evaluare a performanţelor Aquacheck 527, organizată de 
LGC Standards, cu 12 indicatori de calitate (CCO-Cr, MTS, 
detergenţi, Cr, Fe, Mn, Cu, Pb, Ni, Zn, Fenol, sulfaţi), la 
care toate rezultatele au fost satisfăcătoare.  (v. Tabelul 
4);
Tabelul 4. Lista participărilor și rezultatele obţinute la 
schema de evaluare a performanţelor, în 2017
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Denumire încercare/ metoda de analiză Organizatorul/ denumirea schemei
Perioada 

participării

Rezulta-
tul (sco-

rul Z)
Observații

Determinarea consumului chimic de 
oxigen, CCO-Cr/SR ISO 10523:2012 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 0,48

|Z|<2 = rezul-
tat satisfăcă-

tor;

2<|Z|<3 = 
rezultat îndo-

ielnic;

|Z|>3 = rezul-
tat nesatisfa-

cator

Determinarea materiilor totale în 
suspensie/SR EN 872:2005 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 0,14

Determinarea agenților de suprafață anio-
nici (detergenților)/SR EN 903:2003 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -1,89

Determinarea cromului/SR EN 1233: 2003 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -0,46

Determinarea fierului/SR  13315:1996/ 
C91:2008 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 0,40

Determinarea manganului/SR  8662:1996 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 0,16

Determinarea cuprului/SR  ISO 8288: 
2001 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -0,30

Determinarea plumbului/SR  ISO 8288: 
2001 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -0,06

Determinarea nichelului/SR  ISO 8288: 
2001 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -0,07

Determinarea zincului/SR  ISO 8288: 
2001 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -0,28

Determinarea fenolului/SR ISO 
6439:2001/C91:2006 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 0,29

Determinarea sulfaților/EPA 9038:1986 LGC Standards/Aquacheck – runda 527 Iul. 2017 -0,43
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Realizări importante ale laboratorului în anul 2017
•	 Evaluarea de către RENAR a metodelor acreditate, 

precum și a celor propuse pentru extinderea 
domeniului de analize acreditat, de la un număr 
de 16 metode de analiză, la  18 metode, pentru 24 
de indicatori de calitate reprezentativi în relaţia 
contractuală cu ABA Prut – Bârlad și agenţii economici; 

•	 Creșterea atât numerică (16,72%), cât și valorică 
(18,75%), comparativ cu anul 2016, a comenzilor 
adresate LAU de către clienţii externi, în anul 2017, 
pentru analize specifice;

•	 Monitorizarea integrală, conform programelor de 
monitorizare și solicitărilor interne, și raportarea lunară 
a rezultatelor, în termenul stabilit de comun acord, 
către toate secţiile exploatare, pentru identificarea și 
remedierea în timp util a eventualelor deficienţe de 
exploatare, cu potenţial de poluare a apelor;

•	 Asigurarea continuităţii activităţii laboratorului, din 
punct de vedere al achiziţiilor de materiale și reactivi, 
precum și a funcţionării echipamentelor, ca urmare a 
supravegherii atente a stocurilor existente și nevoilor 
pentru analize, precum și a mentenanţei planificate și 
service-ului specializat a aparatelor din dotare;

•	 Instruirea personalului nou angajat, precum și a 
personalului responsabil de analize de la punctele 
de lucru nou înfiinţate, cu privire la asigurarea 
controlului calităţii rezultatelor analizelor și evaluarea 

caracteristicilor de performanţă ale metodelor de 
analiză;

•	 Suplimentarea personalului laboratorului, prin 
selectarea și angajarea unui biolog, pentru efectuarea 
de analize specifice.

DIRECTIA TEHNICA
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 Secţia  L.T.E. are ca obiect  principal de activitate execuţia lucrărilor 
de înlocuire reţele apă potabilă şi refacere branșamente (proiecte de 
investiţii din  fonduri proprii) şi execută branșamente de apă şi racorduri 
de canalizare atât la persoane fizice cât şi persoane juridice, lucrări de 
refacere amplasament (asfalt, beton, pavele), alte lucrări de producţie.
               În  anul   2017 Secţia L.T.E. a avut un  efectiv de  46  salariaţi 
din care: 1 şef  secţie,  4  -  ingineri  TESA, 1 - funcţionar  4 - formaţii de 
lucru, având următoarea componenţă:  4  şefi formaţie, 23  instalatori 
apă-canal, 2  lăcătuși – mecanici, 2 sudori, 5 asfaltatori, 4  muncitori 
necalificaţi;
 În anul   2017  Secţia  L.T.E.  a  realizat  venituri  în  valoare  de  
4.993.926  lei.  
  Activitatea  Secţiei LTE  cuprinde  lucrări de:
-  Investiţii (ApaVital și convenţii); Refaceri amplasamente (asfalt, beton, 
pavele); Branșamente apă; Racorduri canalizare; Alte lucrări (plăci beton 
armat pentru cămine).
 

Investiții (ApaVital şi convenții) în anul 2017
Proiectele  de investiție  la care s-au  executat lucrări  sunt:
– Extindere sistem alimentare cu apă comuna Bârnova;
– Extindere reţele canalizare și reţele apă zona Păcurari (str. Cazărmilor);
– Extindere alimentare cu apă Cristești;
– Extindere reţele distribuţie apă în satele comunei Timișești;
– Extindere reţele apă-canal zona centrală (str. Lozonschi); 
– Reţea aducţiune  și staţie de  pompare Lunca Cetăţuii - Cercu;
– Înlocuire reţele apă/branșamente – strada  Cicoarei – Arh. Berindei 
(strada și stradela Poienilor, s-la Cărămidari etc);
– Extindere reţea distribuţie pentru asigurarea serviciilor de alimentare 
cu apă a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională, comuna 
Popricani;
– Extindere reţea distribuţie comuna Scobinţi;
– Extindere reţea alimentare cu apă potabilă în Țibănești;
– Extinderea reţea alimentare cu apă comuna Holboca;

Secția
Lucrări
Tehnico - Edilitare
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– Alimentare cu apă sat Sârca, comuna Bălţaţi;
– Alimentare cu apă Bulevardul Poitiers;
– Extindere reţea apă sat Miclăușeni, comuna Butea;
– Alimentare cu apă sat Osoi, comuna Comarna.

 Lucrările de investiții la comune  cu care avem 
încheiate convenții:
Sistem alimentare cu apă Mogoșești;
Sistem alimentare cu apă Voinești;
Alimentare  cu apă în satele comunei Grozești;
Extindere reţea apă comuna Horodiștea-Lupăria;
Extindere reţea alimentare cu apă sat Erbiceni;
Extindere alimentare cu apă comuna Victoria, zona 
Bulgărie;
Alimentare cu apă sat Osoi, comuna Comarna;
Extindere alimentare cu  apă comuna Ciohorăni.

Lucrări de refacere  amplasamente:
Lucrări executate   -  283;
Asfalt                     -  560 tone;
Mixtură stocabilă   -   39 tone;
Pavele                    -  712 mp;
Branşamente  de apă  - 2.981  bucăți
Racorduri  canalizare  -  258 buc.
 
Alte lucrări producție:
Amenajare sediu LTE în cadrul Staţiei de Epurare poarta  2;
E-ON Staţia Iași-Tomești – schimbare amplasament;
Plăci BA carosabile  - 22 buc;
Sistem alimentare cu apă comuna Răducăneni, sat Roșu;
Aeroport – Intervenţie la instalaţia de apă- încălzire.
 În anul   2017 au  fost  montate   la lucrările de 
investiţii (ApaVital și  convenţii) conducte din  ţeavă  
PEHD  în lungime de  21.350 metri. De asemenea  au fost 
montaţi  90 hidranţi  și  50 robinete vană.

DIRECTIA TEHNICA
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•	 Adoptarea tuturor măsurilor adecvate în scopul de a adapta 
echipamentele şi instalaţiile ce formează Sistemele publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare la evoluţia standardelor şi tehnicilor, 
în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare; 

•	 Întocmirea necesarului anual de piese de schimb şi stabilirea pieselor 
care vor fi executate în atelierul de confecţii metalice; 

•	 Executarea pieselor de schimb în atelierul de confecţii metalice, pe 
baza comenzilor primite de la secţii;  

•	 Participarea la comisia de recepţie a materialelor achiziţionate de la 
terţi; 

•	 Stabilirea de sarcini concrete de producţie şi prestaţii, pe sectoare de 
activitate, şi în cadrul acestora, pe activităţi, şi adoptarea măsurilor 
operative ori de câte ori se constată disfuncţionalităţi; 

•	 Întocmirea graficului lunar de eşalonare a reparaţiilor şi, respectiv, 
a graficului de opriri pentru revizii şi reparaţii la utilaje şi instalaţii 
tehnologice; 

•	 Colaborarea cu Serviciul Resurse Umane pentru instruirea periodică a 
personalului de deservire a instalaţiilor aflate sub incidenţa I.S.C.I.R.; 

•	 Întocmirea rapoartelor de activitate la termenele programate; 
•	 Îndeplinirea indicatorilor specifici de performanţă stabiliţi de către 

managementul de nivel superior, în conformitate cu Manualul de 
Evaluare a Performanţelor aplicabil în cadrul Societăţii. 

Secția
Electromecanică
Sector mecanic, prelucrări și confecții 
metalice  
Sector reparații electromecanice și 
automatizări 
Secţia Electromecanică desfăşoară 
în principal următoarele activităţi 
specifice: 
•	 Realizarea Programului anual de 

revizii şi reparaţii, respectând cu 
stricteţe prescripţiile tehnice, 
tehnologice, de calitate, sănătate 
şi securitate în muncă, protecţia 
şi stingerea incendiilor, precum şi 
prescripţiile I.S.C.I.R.;

•	 Execuţia reparaţiilor accidentale la 
utilajele si instalaţiile tehnologice 
din cadrul societăţii, respectiv 
instalaţii hidraulice, electrice și 
automatizate;  
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Serviciul
Investiții
Dezvoltare

Activități desfăşurate 
FONDURI PROPRII
În anul 2017  s-au executat lucrări în valoare de 16.078.532,77 lei, 
recepţionându-se următoarele capacităţi fizice:
- Reţele apă – 33,7 km, din care:
o municipiul Iaşi   4%
o zona metropolitană 34% în comunele

	 Ciurea
	 Bârnova
	Holboca
	 Popricani

o Judeţul Iaşi  62% în localităţile
	Deleni
	 Cotnari
	 Paşcani
	 Scobinţi
	 Tg. Frumos
	 Scobinţi

În cadrul Direcţiei Tehnice a ApaVital 
își desfășoară activitatea și Serviciul 
Investiţii-Dezvoltare, unitate ierarhică 
având în componenţă atât Biroul 
UIP cât și Biroul Diriginţi de Șantier. 
În cadrul Serviciului Investiţii-
Dezvoltare își desfășoară activitatea 
un număr de 22 angajaţi, rolul și 
obiectivul serviciului constând în 
managementul proiectelor de investiţii 
incluse în Programul de Investiţii al 
ApaVital finanţat din surse proprii 
și din surse externe, parcurgând 
toate etapele aferente: stabilirea 
necesităţii și oportunităţii, întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice, 
întocmirea notelor de fundamentare și 
a deciziilor de aprobare a proiectelor, 
asigurarea finanţării, pregătire licitaţie/
evaluare oferte/atribuire contract, 
urmărirea execuţiei și recepţia 
lucrărilor/serviciilor.
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- Reţele canalizare – 8,8 km din care:
o mun. Iaşi    7%
o zona metropolitană 53%
o judeţ   40%

	 Ion Neculce
	Deleni

Cele mai importante lucrări executate în anul 2017 sunt:
- Extindere sistem alimentare cu apă în com. Bârnova (3,6 

km reţea apă)
- Înlocuire reţele apă B-dul Poitiers, str. Manta Roșie, Șos. 

Bucium tronson B-dul Poitiers – Staţia pompare (2,6  km 
reţea apă)

- Extindere reţea distribuţie apă pentru asigurarea 
serviciului de alimentare cu apă a Centrului de Integrare 
prin Terapie Ocupaţională DGASPC Popricani (6,2 km reţea 
apă și o staţie pompare)

- Reţea canalizare (2400 ml) şi reţea apă (1,7 km) etapa I pe 

străzile Poarta Curţii, Dimitrie Cantemir, Cramei şi Aleea 
Teilor în comuna Deleni, jud. Iași

- Extindere reţea apă 1,7 km sat Buznea, com. Ion Neculce 
- Extindere distribuţie apă în satele com Scobinti, Iași (5,2 

km reţea apă)
- Extinderea sistemului de canalizare în limitrofa orașului 

Iași, partea a II a, etapa a II a lucrări situate în zona DN 24 
(4,6 km reţea canalizare)

- Alimentare cu apă sat Sârca, com Bălţaţi, jud Iași (6,6 km 
reţea apă)

FONDURI EXTERNE

PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020 
(POIM 2014 – 2020)

 Proiectele regionale care vor fi finanţate în perioada de 
programare 2014-2020 se vor adresa atât nevoilor din sectorul 
de apă din aglomerările urbane, acolo unde impactul asupra 
mediului este de obicei mai mare și unde populaţia beneficiară 
este mai numeroasă, cât și celor din zonele rurale.  Prioritizarea 
investiţiilor în aria proiectului va ţine de asemenea cont de 
angajamentele asumate de România prin Tratatul de Aderare.
Un obiectiv esenţial al acestor proiecte regionale este de a 
promova o mai mare eficienţă și calitate în oferirea de servicii 
publice locale, prin investiţii și promovarea de operaţiuni 
independente, bine coordonate și sustenabile din punct de 
vedere financiar.
 Pentru judeţul Iași sunt alocate în jur de 200 milioane 
de euro iar costurile de investiţii vor fi de aproximativ 175 
milioane de euro. 
 Proiectul denumit PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE 
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI 
ÎN PERIOADA 2014-2020 va avea perioada de desfășurare între 
2014-2020 și va conţine un număr de 13 contracte de lucrări și 
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două contracte de servicii (Asistenţă Tehnică și Audit). 
 În acest proiect sunt cuprinse Aglomerările urmane 
care se încadrează în condiţiile următoare: distanţa dintre 
localităţi este mai mică de 200 metri sau cu populaţia mai mare 
de 2000 locuitori. Sunt vizate localităţile de pe raza întregului 
judeţ. 
În cadrul acestui proiect, investiţiile se vor realiza prin 
intermediul contractelor de lucrări, diferenţiate în 13 Contracte 
și având ca obiect:
- Lucrări de captare: lucrări de aducţiuni noi și reabilitări
- Lucrări staţii de tratare a apei: staţii de clorinare noi și 

reabilitări aferente celor existente
- Lucrări în reţelele de distribuţie: staţii de pompare, 

rezervoare, reţele de distribuţie (inclusiv branșamente)
- Lucrări în reţelele de canalizare: reţele de colectare (inclusiv 

racorduri), staţii de pompare a apelor uzate (SPAU)
- Lucrări în staţii de epurare a apelor uzate (SEAU): staţii noi 

și reabilitarea celor existente
- Alte dotări aferente investiţiilor

Lista scurtă a investiţiilor cuprinde un număr de 27 
aglomerări, iar investiţiile prevăd în principal alimentarea cu 
apă a acestor aglomerări, realizarea de aducţiuni, construcţia 
de rezervoare precum și de reţele de canalizare și staţii de 
epurare.

SC APAVITAL SA IAȘI a încheiat contractul de servicii nr. 
9670/07.03.2016 cu firma de consultanţă SC EPTISA 
ROMANIA SRL, în valoare de 19.491.800 lei, cu o perioadă 
de implementare de 74 luni. În cadrul acestui contract, 

Consultantul trebuie să întocmească documentele necesare 
în vederea obţinerii co-finanţării de la Uniunea Europeană 
pentru lucrări de infrastructură de apă și apă uzată. Contractul 
este structurat în două etape:
• ETAPA I – Întocmire Aplicaţia de Finanţare, Documentaţii 

de Atribuire, Proiecte Tehnice, Detalii de Execuţie – în 
valoare de 9.254.170,00 lei ;

•  ETAPA II – Managementul proiectului și Supervizarea 
contractelor de lucrări – , în valoare de 10.237.630 lei.

De la data emiterii Ordinului de Începere (28.03.2016) 
este în desfășurare Etapa I, Etapa a II-a urmând a începe 
după aprobarea Aplicaţiei de Finanţare. În cadrul Etapei I, 
Consultantul are de îndeplinit următoarele sarcini:
• elaborare studiile topografice pentru reţelele de alimentare 

cu apă (în lungime de cca. 292,7 km) și canalizare (în 
lungime de cca. 428,1 km); 

• elaborare studii topografice pentru aducţiunile de 
apă potabilă (în lungime de cca. 278,7 km) și pentru 
colectoarele/conductele de refulare ape uzate (în lungime 
de cca.162,5 km); 

• elaborare studii de teren: Studiul Geotehnic, Studiul 
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Hidrogeologic, Studiul de Inundabilitate;
• elaborare Analiza Instituţională, Strategia de gestionare 

a nămolului, Studiul privind descărcările de ape uzate 
industriale;  

• elaborare Strategie de achiziţii – împreună cu Operatorul 
Regional au fost identificate 13 contracte de lucrări pentru 
care vor fi pregătite Documentaţii da Atribuire (DA) atât 
pentru contracte tip Yellow Fidic cât și contracte Red Fidic; 
se face menţiunea că o parte din contracte includ ambele 
tipuri de contracte (menţionate anterior); 

• elaborare Analiza Cost-Beneficiu, Studiul de Fezabilitate; 
• elaborarea Proiectelor Tehnice și a Detaliilor de Execuţie 

inclusiv documentaţiile pentru obţinerea tuturor avizelor 
și a documentaţiilor pentru Autorizaţia de Construcţie;

• elaborarea Documentatiilor de Atribuire pentru fiecare tip 
de contract pentru fiecare contract de lucrări identificat în 
Strategia de achiziţii;

 În data de 10.03.2017 SC APAVITAL SA IAȘI  a depus  
către Autoritatea de Management POIM cererea de finanţare 
prin care a solicitat resursele financiare necesare pentru 
finanţarea contractului de Asistenţă tehnică.
 În data de 26.04.2017, AM POIM a aprobat cererea 
de finanţare, iar în data de 26.05.2017 s-a semnat Contractul 
de Finanţare cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în 
calitate de Autoritate de Management pentru POIM.

 Pentru anul 2018 se are în vedere:
- depunerea cererii de finanţare pentru etapa a 2-a a 
contractului de asistenţă tehnică, cât și pentru asigurarea 
finanţării contractelor de lucrări POIM
- demararea procedurilor de licitaţie în vederea atribuirii 
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Atelierul de
Proiectare
În prezent, colectivul Atelierului de 
Proiectare este format dintr-un număr de 
18 specialişti cu experienţă de până la 40 
de ani în diferite domenii de activitate:
- Hidrotehnică; Construcţii; Geodezie;
- Inginerie electrică; Automatică; Instalaţii 
în construcţii; Ingineria mediului.  
Obiective
- Asigurarea satisfacţiei clienţilor interni 
și externi, prin lucrări de proiectare de 
calitate și livrate conform termenelor.
- Creșterea veniturilor atrase de Societate, 
prin participarea la competiţii externe de 
proiecte.
- Modernizarea activităţii desfășurate, prin 
utilizarea pe scară largă a tehnologiilor 
avansate de proiectare și simulare 
(hardware și software).
- Asigurarea unui nivel ridicat de 
diversitate al activităţii desfășurate, prin 
colaborarea cu specialiști din domenii 
multi-disciplinare, în conformitate cu 
nevoile societăţii.
- Identificarea permanentă de soluţii noi 
de mecanizare și automatizare a lucrărilor, 
precum și de modernizare a reţelelor/
instalaţiilor.
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Activități specifice

	Întocmirea documentaţiilor tehnice pe diferite faze 
de proiectare (RC, RK, SPF, SF, DALI, DTAC, PTh+DDE, 
DTOE ) pentru proiectele de investiţii gestionate de 
către societate, sau subcontractate;

	Solicitarea și obţinerea de avize și/sau acorduri de 
la diverși deţinători de utilităţi/agenţii/direcţii etc., 
privind executarea lucrării contractate;

	Avizarea proiectelor executate;

	Pregătirea pentru avizare a lucrărilor de proiectare 
realizate, urmată de supunerea spre avizare internă și 
externă;

	Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate, în 
calitate de proiectant, la cererea beneficiarului;

	Întocmirea unor studii comparative, pe variante, 
propunând varianta optimă de proiectare și de 
execuţie a lucrărilor, în vederea asigurării rentabilităţii 
lor;

	Realizarea de ridicări topografice, în vederea 
proiectării obiectivelor de investiţii;

Proiecte executate

	În anul 2017 s-au realizat un număr de 62 
documentații tehnice comandate intern pe diferite 
faze de proiectare (SF, DTAC, DTOE, PT+DDE, etc)  și un 
număr de 157 de contracte cu terţi externi;

	Valoarea veniturilor în anul 2017 din activităţi 
de inginerie și consultanţă tehnică este de peste 
1.200.000 lei.
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Serviciul
IT&C

 Fiecare membru al serviciului își desfășoară activitatea conform 
fișei de post și procedurilor de lucru.
 Colaborarea membrilor serviciului cu celelalte compartimente 
este una activă, aceasta realizându-se pe intranet, atât prin activitatea 
de ticketing integrată în ERP Cros, subsistemul de management al 
documentelor și al fluxului de date, prin intermediul tehnologiei 
MICROSOFT SHAREPOINT ENTERPRISE, monitorizarea subsistemului 
GIS, al subsistemului plăţilor și încasărilor on-line, al subsistemului de 
monitorizare și control al reţelelor de apă și canalizare de tip S.C.A.D.A., 
cât și prin activităţi specifice de management al proiectelor,  generare 
și gestionare situaţii de lucrări, supraveghere și control al accesului, 
monitorizarea deplasării și utilizării parcului auto, citirea contoarelor 
clienţilor, interfeţe cu aplicaţii ale instituţiilor statului, portalul extern 
www.apavital.ro etc.
 Dezvoltarea de software, ca activitate distinctă în cadrul Serviciului 
Informatizare, are ca obiectiv fundamental informatizarea activităţilor și 
procedurilor informatice/informaţionale utilizate cu o frecvenţă ridicată 
și care necesită adaptare la contextul actual al desfășurării activităţii 
societăţii. Activitatea aceasta stabilește etalonul superior din punct de 
vedere al performanţelor la nivelul companiei, fiind cea care se dezvoltă 
înainte de toate celelalte și propune soluţii înainte ca alţi angajaţi să 
ceară sau să sesizeze posibilităţi de acest tip.
Având în vedere principiile care guvernează activitatea ApaVital, Strategia 
de Dezvoltare 2013-2018 prevede conturarea și aplicarea următoarelor 
obiective tactice, derivate din strategia globală a Societăţii, privind 
activitatea de informatizare:
•	 Creșterea gradului de informatizare a societăţii; 
•	 Informatizarea sistemului de evaluare a personalului;
•	 Generalizarea sistemului GIS;
•	 Creșterea nivelului de securitate informatică;
•	 Îmbunătăţirea managementului financiar la nivelul activităţilor IT;
•	 Introducerea sistemului de niveluri de servicii (SLA), în raport cu 

utilizatorii;

Serviciul IT&C este organizat în cadrul 
Direcţiei Tehnice și are în componenţă 
trei programatori și un analist, 
precum și un Birou de Infrastructură 
Hardware, condus de un doctor 
inginer, compus din doi ingineri de 
sistem, un administrator de baze de 
date și doi tehnicieni. Serviciul este 
condus de un economist licenţiat 
în cibernetică, șef de serviciu, care 
coordonează activitatea în cadrul 
acestuia.

http://www.apavital.ro
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•	 Conturarea rolului Serviciului Informatizare drept 
generator de valoare adăugată la nivelul S.C. APAVITAL 
S.A;

•	 Demararea implementării sistemului de tablouri de 
bord destinat Managementului Societăţii;

•	 Generalizarea utilizării aplicaţiilor informatice de 
management de proiect.

Considerăm că aceste obiective au fost realizate, deși 
marea lor majoritate sunt activităţi cu caracter continuu.
Fiind un serviciu suport pentru toate activităţile din 
ApaVital, în cursul anului 2017 s-au realizat obiective 
propuse iniţial cât și cele apărute pe parcurs.
Statistic, activitatea curentă de help-desk, comparativ cu 
cea din anul 2016, este prezentată în tabelul următor:

CATEGORIE TIP SOLICITARE NUMAR 2016 NUMAR 2017
Dezvoltare Analiză 46 69
Dezvoltare Creare / modificare ecrane 1 4
Dezvoltare Creare / modificare module aplicație 9 7
Dezvoltare Creare / modificare rapoarte 69 108
Helpdesk de aplicație Actualizare site 43 84
Helpdesk de aplicație Configurare card acces 29 33
Helpdesk de aplicație Corecții date 453 390
Helpdesk de aplicație Devirusare 6 2
Helpdesk de aplicație Extragere date specifice 11 38
Helpdesk de aplicație GPS 19 3
Helpdesk de aplicație Instruire utilizatori 39 45
Helpdesk de aplicație Suport Utilizator 4 13
Helpdesk de echipament Instalare aplicații client 26 32
Helpdesk de echipament Instalare SO + programe 16 39
Helpdesk de echipament Instruire utilizatori 4 1
Helpdesk de echipament Intervenție mediu utilizator 23 5
Helpdesk de echipament Intervenție sistem transmitere SMS 0 1
Helpdesk de echipament Reinstalare sistem de operare 42 5
Helpdesk de echipament Reparație ( hardware ) 4 3
Helpdesk de echipament Restabilire configurație hardware 134 21
Helpdesk de echipament Solicitate modificare configurație 55 65
Helpdesk de echipament Suport Utilizator 11 55
TOTAL 1044 1023
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 Compania își propune să își protejeze propriile 
informaţii și pe cele ale clienţilor săi. Pentru a atinge 
acest obiectiv, compania a implementat un Sistem de 
Management al Securităţii Informaţiilor în acord cu 
cerinţele: 

•	 SR ISO/CEI 27001:2013 (ISO 27001:2013)
 
ApaVital deţine funcţia de Vicepreședinte în cadrul 
Comisiei IT&C a Asociaţiei Română a Apei. Comisia are o 
activitate complexă, în cadrul căreia se discutată teme de 
interes pentru specialiștii IT din cadrul companiilor de apă 
din ţară, stabilind  legături profesionale și de prietenie, 
care permit îndeplinirea cu succes a sarcinilor de serviciu 
și dezvoltarea profesională. În cadrul reuniunilor sunt  
invitaţi reprezentanţi ai unor firme etalon pentru IT-ul 
românesc/mondial.  

Proiecte pentru 2018:
•	 Implementarea unei noi aplicaţii de monitorizare 

a echipelor mobile din teren și integrarea acesteia 
cu sistemele GIS și SCADA. Soluţia va fi accesibilă 
de pe orice dispozitiv mobil, având abilitatea de a 
oferi și captura toate detaliile de lucru, permiţând 
o mai bună gestionare a resurselor din teren și 
timpi mai mici de intervenţie la lucrări;

•	 Implementarea măsurilor tehnice și organizatorice 
pentru conformitate cu noul regulament UE 
(679/2016) privind protecţia datelor personale 
(GDPR - General Data Protection Regulation) care 
va fi obligatoriu de la 25 mai 2018.

DIRECTIA TEHNICA
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De aproape doi ani coordonez 
activităţile de bază desfășurate de 
companie: captarea, tratarea și 
distribuţia apei, evacuarea și epurarea 
apelor uzate. Prin urmare, am și o 
mare responsabilitate, fiind concentrat 
pe calitatea apei și pe modul în 
care apa satisface nevoile tuturor 
și fiecăruia în parte, pe grija faţă de 
mediu.

 .În acest scurt timp, am învăţat să mă transform dintr-un 
profesionist pur într-un manager şi am descoperit multe lucruri care 
îmi plac: emoţia unui nou început, satisfacţia de a fi apreciat de clienţi 
și de colegi și, în special, libertatea pe care o am de a lua decizii și de a 
implementa strategia operaţională în care cred. 
 Nu știu dacă există un secret, dar dacă există, acesta stă, în opinia 
mea, în a reuși să mixezi corect elementele de leadership, reușind să-mi 
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atrag colaboratorii pentru implementarea ideilor mele, 
cu cele de manager, combinând eficient toţi factorii de 
producţie pe care îi avem la dispoziţie.   
  Mă bucur să observ că acum, în echipa mea, 
fiecare manager, de pe fiecare treaptă ierarhică, învaţă 
și este capabil să facă acest lucru, iar rezultatele sunt o 
dovadă în acest sens. Se spune că oamenii nu se schimbă 
... decât dacă vor ei, iar în sectorul operaţional sunt 
oameni foarte diferiţi, cu un grad de educaţie neomogen. 
Dar odată descifrat pentru fiecare care  este scopul nostru 

comun, am reușit să comunic mai bine și asta s-a reflectat 
în ţintele atinse. 
 Mai mult de 80% din activitatea noastră se 
desfășoară într-un mod automat procedurat și consider 
că am reușit să găsesc liderii - acele persoane aderente la 
valorile pe care le transmit - care pot potenţa demersul 
nostru comun. 

Ing. ION MIHĂILESCU
Director Operațional 
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Secţia este organizată în două sectoare de activitate, după cum 
urmează:
- Sector Operaţional Timișești       
- Sector Operaţional Staţii de Tratare Apă  

1. Sectorul Operaţional Timișești are în exploatare următoarele 
obiective:

- Drenuri Timișești: Dren nou, Dren vechi.
- Front captare puţuri : Zvorănești, Verșeni, Moţca.
- Staţie clorare Săbăoani.
- Reţele de aducţiune: Timișești- Iași, Moţca – Pașcani, Priza Prut- Iași- lac 

Chiriţa
- Sistem de captare și distribuţie apă potabilă comuna Timișești.
- Sistem de captare, tratare, distribuţie apă potabilă și canalizare ape uzate 

comuna Cristești.
- Sistem de captare, tratare, distribuţie apă potabilă și canalizare ape uzate 

sat Gherăești.

2. Sectorul Operaţional Staţii de Tratare Apă are în exploatare 
următoarele obiective:

• Complexul de captare și pompare Priza Prut- Țuţora.
• Lacul de acumulare Chiriţa.
• Staţii de tratare: Chiriţa, Hârlău, Timișești, Sculeni, Țibănești, Gorban, 

Belcești, Vlădeni.
• Staţii de pompare apă brută: Sculeni, Hălceni, Gorban, Tansa, Timișești
• Reţele aducţiune apă brută: Pârcovaci – STAP Hârlău, Hălceni – STAP 

Vlădeni, Cheson Gorban - STAP Gorban, Tungujei – STAP Țibănești.

Secția Captare - 
Tratare Apă
Secţia Captare Tratare Apă are 
ca obiect de activitate captarea 
apei brute, pomparea, tratarea, 
înmagazinarea și transportul  apei 
potabile până la limita de competenţă, 
distribuţia și canalizarea apelor uzate 
menajere. 
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Producție
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Centralizator producție apă, energie electrică

SECȚIA CAPTARE TRATARE APĂ  - PRODUCȚIE  2017

Luna Apă brută  captată           
( mc) Apă distribuită       (mc) Apă tehnologică     ( mc) Energie electrică (Kwh)

Indicatori

Consum 
energetic specific          
(Kwh/mc)

TOTAL 51,144,951 47,968,751 1,565,246 7,719,660 0.15

Rețele  - aducțiuni 

Aducțiune Lungime            
(km.) Materiale Diametru                 

(mm)
Avarii conductă                         
(bc.)

Indice nr. avarii               
(nr. avarii/km)

TIMIȘEȘTI 298 PREMO, Beton, Fonta, 
Otel 1000/800/ 600 43 0.14

TUNEL STRUNGA 1.25 Beton 2000 0 0.00

PRUT 74 PREMO, Otel 1200/1000 19 0.26

PAȘCANI 43 PAFSIN 600 7 0.16

TOTAL 416.25   69 0.17
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BILANȚUL APEI SECȚIA CAPTARE TRATARE  - SISTEM ADUCȚIUNI IAȘI  2017

Volum de 
apă intrat 
în sistem  
„apă 
captată’’

Consum 
autorizat

Consum 
autorizat 
facturat

40,373,515
consum contorizat facturat 40,373,515 Apa care 

aduce venit

consum necontorizat facturat 0 40,373,515

41,233,672
Consum 
autorizat 
nefacturat

860,157

consum contorizat nefacturat 833,157

Apa care nu 
aduce venit 
(NRW)

consum necontorizat nefacturat 27,000

Pierderi
Pierderi 
comerciale 
(aparente)

201,868

consum neautorizat 0

erori de măsurare și prelucrare a 
debitelor 201,868

44,702,269

3,468,597 Pierderi fizice                       
(reale) 3,266,729

pierderi la conductele de distribuţie și/
sau transport 3,266,729 4,328,754

 pierderi și deversări prin preaplin 
rezervoare 0  

 pierderi pe branșamente până la punctul 
de măsurare 0  

DIRECTIA OPERATIONALA
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Birou 
Dispecerat 
Central
Biroul Dispecerat desfășoară în 
principal următoarele activități 
specifice:
- Coordonarea activităţilor de 
dispecerizare a proceselor de 
producţie desfășurate în cadrul 
unităţii, în vederea asigurării bunei 
funcţionari a sistemului de alimentare 
cu apă potabilă și industrială și 
respectiv a sistemului de canalizare – 
epurare a judeţului; 
- Coordonarea, prin dispecerii de 
serviciu, a manevrelor necesare 
distribuirii apei potabile și industriale 
la presiuni și debite optime pentru 
unitate și consumatori;
- Informarea rapidă și corectă a 
factorilor cu putere de decizie asupra 
reglării proceselor de producţie/
prestaţii, asupra evenimentelor care 
pot conduce la apariţia situaţiilor 
de urgenţă precum și întocmirea 
situaţiei informative zilnice cu privire 
la sistemul de alimentare cu apă al 
judeţului și prezentarea acesteia 
conducerii unităţii.

Descrierea activităţilor
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului  gravitează în jurul 
dispecerizării proceselor de producţie în vederea asigurării bunei funcţionări 
a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, identificarea şi efectuarea 
manevrelor necesare uniformizării şi continuităţii activităţii de alimentare 
cu apă.
• Cu ajutorul programelor informatice - SCADA - Monitorizare, 
Control și Achiziții de Date (Supervisory Control And Data Acquisition), 
Biroul Dispecerat coordonează activităţile de dispecerizare a proceselor 
de producţie desfășurate în cadrul unităţii, în vederea asigurării bunei 
funcţionări a sistemului de alimentare cu apă potabilă și industrială și 
respectiv a sistemului de canalizare–epurare  a judeţului;
•  Coordonarea, prin dispecerii de serviciu, a manevrelor necesare 
distribuirii apei potabile și industriale la presiuni și debite optime pentru 
unitate și consumatori;
• Urmărirea permanentă sistematică și înregistrarea corectă a 
presiunilor, debitelor și nivelelor în rezervoare;
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•  Identificarea și implementarea manevrelor necesare 
uniformizării și continuităţii activităţii de alimentare cu apă;
• Asigurarea evidenţei curente și statistice cu privire 
la principalii parametri de funcţionare ai instalaţiilor și 
utilajelor tehnologice precum și cu privire la principalele 
evenimente produse (inclusiv, modul lor de rezolvare);
• Participarea la proiecte legate de reducerea 
consumurilor și a pierderilor de apă și a consumurilor de 
energie;
• Participarea la Elaborarea Raportului Tehnic privind 
numărul de utilizatori, volumele facturate, numarul de 
branșamente și racorduri, lungimea reţelelor, rezultatul 
tehnic în ceea ce privește producţia și diferitele modalităţi 
de transport și alimentare, statisticile privind întreruperile 
în furnizarea serviciului și timpul de asteptare, precum 
și rata Indicatorilor de Performanţă la finalul exerciţiului 
financiar, în conformitate cu prevederile Contractului de 
Delegare;
• Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si 
cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii de alimentare 
cu apă și de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice 

și având în vedere furnizarea continuă și constantă a 
Serviciilor, în conformitate cu prevederile Contractului de 
Delegare; 
Realizări
 Printre realizările Biroului Dispecerat în cursul 
anului 2017 amintim:
	Reducerea pierderilor din sistemul de distribuţie prin 

monitorizarea și menţinerea unei presiuni optime în 
reţeaua de distribuţie;

	Distribuţia apei către toţi consumatorii în condiţii de 
secetă (6-7 luni din an) prin gestionarea eficientă a 
resurselor de apă;

	Gestionarea evenimentelor majore apărute în cursul 
anului (avarii pe aducţiuni, secetă, lucrări programate, 
poluări etc);

	Implicarea în manevrele de  izolare/punere în exploatare 
a proiectelor de reabilitare a obiectivelor și reţelei de 
distribuţie efectuate în cursului anului 2017;

	Dezvoltarea din surse proprii a sistemului SCADA de 
monitorizare a celor mai importante obiective aflate 
în administrarea ApaVital.  
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Secția
Epurare

  Principalele activităţi desfășurate în cadrul Secţiei Epurare sunt 
legate de procesele de tratare a apelor uzate prin diferite procese mecanice, 
chimice și biologice, reglarea echipamentelor, a schemelor tehnologice și 
monitorizarea microbiologică pentru obţinerea și menţinerea parametrilor 
impuși de legislaţia în domeniu din România.
Staţiile de epurare din cadrul Secţiei Epurare au prelucrat și au deversat în 
emisar (râuri și pârâuri), în anul 2017, un volum de 47.230.415 m3 de apă 
uzată. 
O altă activitate importantă desfășurată în cadrul Secţiei Epurare este 
tratarea nămolului, astfel s-au tratat și depozitat în staţiile Iași și Pașcani 
un volum de 290.500 m3 de nămol. SEAU Iași folosește nămol pentru 
obţinerea de biogaz în volum 1.129.094 m3, biogaz utilizat drept combustibil 
la motoarele termice și boilerele care produc energie electrică și termică, 
folosite în procesul de producţie.

În anul 2017 activitatea Secţiei Epurare s-a extins în întreg judeţul 
Iași dar și în judeţele Neamţ și Vaslui, astfel:
- numărul total de staţii de epurare în care Secţia Epurare  a avut 

intervenţii este de 34;
- Secţia Epurare a operat  în 14 staţii de epurare; 
- s-au analizat și s-au efectuat propuneri tehnice de îmbunătăţire 

pentru 17 staţii de epurare operate de Secţia Epurare și de alte secţii 
din Direcţia Operaţională, precum și la Staţiile de Epurare ale altor 
Operatori (SEAU Vaslui și Bârlad);

- au fost puse în funcţiune 4 staţii de epurare nou preluate în exploatare 

 Secţia Epurare compusă din 
unităţile ierarhice Sector Exploatare 
Epurare și Sector Energetic și 
Automatizări Epurare, are rolul să 
opereze un număr de 14 staţii de 
epurare și anume: Iași, Pașcani, Tg. 
Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei, Belcești, 
Țibănești, Răducăneni, Vlădeni, 
Leţcani, Țigănași, Gherăești, Doljești 
și Cotnari. De asemenea, majoritatea 
staţiilor de epurare din operarea 
ApaVital au beneficiat de suportul 
tehnic al personalului din cadrul Secţiei 
Epurare.
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de către Secţia Epurare: SEAU Gherăești, SEAU Doljești, 
SEAU Cotnari, SEAU Țigănași;

- au fost puse în funcţiune 3 staţii de epurare 
administrate de alte secţii din Direcţia Operaţională: 
SEAU Tansa, SEAU Boureni și SEAU Dumești;

- s-au continuat lucrările de reabilitare la un numar de 4 
staţii de epurare: SEAU Belcești, SEAU Țibănești, SEAU 
Răducăneni și SEAU Vlădeni.

Laboratorul de Biologie, cu un rol important 
în activitatea Secţiei Epurare în anul 2017 a efectuat 
următoarelele activităţi: 
- analiza biologică la microscop a nămolului activ din 

bazinele de aerare ale SEAU Iași; 
- analiza biologică la microscop a nămolului activ din 

bazinele de aerare ale staţiilor de epurare din judeţ ce 
aparţin Secţiei Epurare;

- asistenţa la cerere cu analize biologice şi îndrumare 
la staţii de epurare din cadrul ApaVital ce nu aparţin 
Secţiei Epurare;

- şcolarizare pe metoda de analiza biologică nămol activ 
a personalului desemnat de la SEAU Huși, SEAU Galaţi, 
SEAU Tecuci și din cadrul Secţiei Epurare Iași;

- monitorizare nămol activ, analize şi îndrumare la SEAU 
Bârlad şi SEAU Vaslui;

- pregătire documentaţie audit intern şi extern, 
gestionare riscuri;

- prezentări la studenţii şi elevii ce vin în vizită sau fac 
practică în SEAU Iași.

Toate staţiile de epurare operate de Secţia Epurare în 
noua formă de organizare au îndeplinit cerinţele legale de 
funcţionare și evacuare în emisar impuse de legislaţia în 
vigoare.
În anul 2017 s-a făcut schimb de experienţă cu operatori 
din Republica Moldova în domeniul exploatare staţii de 
epurare, reprezentanţi ai operatorilor vizitând SEAU Iași.
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 Activitatea de bază a Secţiei Distribuţie-Canalizare ZMI din cadrul 
ApaVital constă în întreţinerea şi exploatarea reţelelor de distribuţie a 
apei potabile și de canalizare, în scopul furnizării eficiente şi continue 
a apei potabile şi industriale, la parametrii prevăzuţi de normativele 
specifice în vigoare, în interiorul municipiului Iaşi, cât şi în localităţile 
limitrofe: comuna Miroslava (Balciu, Brătuleni, Ciurbești, Cornești, 
Dancaș, Găureni, Horpaz, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului, 
Vorovești, Miroslava), comuna Leţcani (Bogonos, Cogeasca, Cucuteni, 
Leţcani), Valea Lupului, comuna Rediu (Breazu, Horlești, Rediu), comuna 
Aroneanu (Dorobanţ, Aroneanu, Șorogari), comuna Holboca (Cristești, 
Dancu, Hoboca), comuna Tomești (Tomești, Chicerea, Goruni, Vlădiceni), 
comuna Bârnova (Cercu, Păun, Pietrăria, Todirel, Vișan, Bârnova), 
comuna Ciurea (Ciurea, Hlincea, Lunca Cetăţuii), comuna Popricani 
(Cârlig, Vânători, Popricani, Vulturi), comuna Ungheni (Coada Stâncii, 
Bosia, Mânzăteștu, Ungheni), localităţi ce compun zona metropolitană 
Iaşi), conform tabelului de mai jos şi întreţinerea și exploatarea staţiilor 
de pompare, a hidrofoarelor, a staţiilor de corecţie clor și a rezervoarelor 
și, respectiv, a staţiilor de pompare apă uzată. (45 staţii pompare apă și 
hidrofoare,16 staţii corecţie clor, 46 rezervoare și 43 staţii pompare apă 
uzată).

Secția
Distribuție
Canalizare ZMI
Secţia Distribuţie-Canalizare ZMI a 
luat fiinţă în data de iulie 2016, prin 
comasarea activităţilor Secţiei de 
Distribuţie și, respectiv a Secţiei de 
Canalizare din cadrul ZMI. 
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Rețea distribuție apă Rețea canalizare
Denumire localitate Lungime [ML] Lungime [KM] Lungime [ML] Lungime [KM]
Municipiul Iași 493303.26 493.30 505024.05 505.02
Com. Aroneanu 47530.66 47.53 - 0.00
Com. Bârnova 75885.79 75.89 31936.55 31.94
Com. Ciurea 47175.55 47.18 17290.54 17.29
Com. Holboca 35456.32 35.46 18534.25 18.53
Com. Lețcani 47397.42 47.40 7490.89 7.49
Com. Miroslava 123166.83 123.17 22212.11 22.21
Com. Popricani 27550.34 27.55 - 0.00
Com. Rediu 41515.53 41.52 - 0.00
Com. Tomești 72675.38 72.68 48497.91 48.50
Com. Ungheni 27816.38 27.82 - 0.00
Com. Valea Lupului 40051.4 40.05 29287.77 29.29
Total ZMI 586221.60 586.22 175250.02 175.25
TOTAL SDCZMI 1079524.86 1079.52 680274.07 680.27

 Pentru asigurarea corespunzătoare a activităţii 
de exploatare şi întreţinere a întregului sistem de 
reţele de apă si canalizare în toată zona metropolitană, 
inclusiv municipiul Iaşi, secţia Distribuţie-Canalizare ZMI 
este structurată în două sectoare de activitate: sector 
operaţional Sud şi sector operaţional Nord, delimitate de 
râul Bahlui. 
 Fiecare sector de activitate are în componenţă câte 
4 formaţii de lucru, câte trei pentru întreţinere reţele de 
distribuţie apă și canalizare și câte una pentru întreţinerea 

și exploatarea staţiilor de pompare apă potabilă și apă 
uzată și, respectiv a rezervoarelor de înmagazinare a apei 
potabile. În cadrul formaţiei ce se ocupă de întreţinerea 
staţiilor de pompare apă potabilă, apă uzată și rezervoare 
din cadrul fiecărui sector funcţional activează câte o 
echipă mobilă care se ocupă în special de verificarea, 
monitorizarea și întreţinerea obiectivelor unde nu există 
personal de exploatare, atât pe partea de distribuţie apă, 
cât și pe partea de canalizare.
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 Principalele activități desfăşurate
 Activităţile Secţiei Distribuţie-Canalizare ZMI se 
împart în două categorii:
Activități specifice părții de distribuție a apei potabile:
- activităţi de exploatare și întreţinere a reţelelor de 

distribuţie a apei potabile;
- activităţi de exploatare și întreţinere a echipamentelor 

pentru dezinfecţia apei potabile (staţii de corecţie clor) ; 
- activităţi de exploatare și întreţinere a utilajelor și 

echipamentelor de ridicare a presiunii, a instalaţiilor 
de automatizare din staţiile de pompare/hidrofoarele 
existente la nivelul secţiei; 

- executarea lucrărilor de intervenţii/reparaţii și 
întreţinere la reţelele de distribuţie a apei potabile; 

- executarea lucrărilor de înlocuire conducte și 
branșamente cu grad avansat de uzură pe apă; 

Activități specifice părții de canalizare a apei uzate:
- activităţi de exploatare și întreţinere a reţelei de 

canalizare; 
- activităţi de exploatare și întreţinere a staţiilor de 

pompare și a construcţiilor anexe aferente secţiei, în 
scopul  preluării și transportului apelor uzate către 
Secţia Epurare; 

- executarea lucrărilor de intervenţii/reparaţii și 
întreţinere  la reţelele de canalizare; 

- executarea lucrărilor de înlocuire conducte și 
branșamente cu grad avansat de uzură pe canalizare. 

 
 Realizările anului 2017
 În anul 2017, indicele de eficienţă energetică 
realizat la sfârșitul anului a fost de 0.370 KWh/mc și 
corespunde ţintei propuse, de 0.38 KWh/mc. Specific 

anului 2017 este faptul că, în semestrul II, lunile august, 
septembrie, octombrie și noiembrie, au fost probleme cu 
sursa Timișești, pompându-se mai multă apă din sursa 
Prut prin intermediul staţiei de pompare Chiriţa, care a 
condus la creșterea consumului de energie electrică la 
nivelul secţiei și, implicit, la creșterea indicelui de eficienţă 
energetică, la finele semestrului II acesta având valoarea 
de 0.384 KWh/mc, peste ţinta propusă. Acest lucru nu a 
influenţat însă valoarea ţintă la sfârșitul anului 2017.
Pe partea de canalizare, în anul 2017, indicele de eficienţă 
energetică realizat la sfârșitul anului a fost de 0.132 KWh/
mc, care corespunde ţintei propuse de 0.24 KWh/mc. 

Contravaloarea consumului de energie 
electrică 

ANUL : 2016 KWh LEI Lei/KWh 
SEM I 5716901 2062845 0.361
SEM II 6496363 2336682 0.360
TOTAL 12213264 4399527 0.360
ANUL : 2017 KWh LEI Lei/KWh 
SEM I 7459442 2546267 0.341
SEM II 7757964 2592831 0.334

TOTAL 15515928 5185663 0.334

 La nivelul întregii secţii, chiar dacă în anul 2017 
s-a consumat justificat o cantitate mai mare de energie 
electrică faţă de anul 2016, costul unitar (lei/KWh) este 
mai mic în 2017 (0.334 lei/KWh) decât în 2016 (0.360 
lei/KWh), ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 
786.136 lei.
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Disfuncționalități

Lucrări tip canalizare
Sesizări 0-24 ore 24-48 ore 48-72 ore P.72 Total
Sesizări reţea canalizare/avarii 4448 100 33 0 4581
Disfuncţionalitate 0-24 ore 24-48 ore 48-72 ore P.72 Total
avarie reţea canalizare 84 7 0 0 91
canalizare înfundată 3069 19 11 0 3099
gura scurgere înfundată 129 13 0 0 142
prăbușire canalizare 15 3 0 0 18
prăbușire ramă cămin vizitare 58 6 0 0 64
prăbușire ramă gură scurgere 21 2 0 0 23
Total 3376 50 11 0 3437

Lucrări tip apă

Sesizări 0-24 ore 24-48 ore 48-72 ore P.72 Total
Sesizări rețea apă/avarii 4837 294 48 0 5179
Disfuncţionalitate 0-24 ore 24-48 ore 48-72 ore P.72 Total
pierdere branșament 434 54 0 0 488
pierdere cămin apometru 472 30 0 0 502
pierdere cămin robinet vană 28 3 0 0 31
pierdere conductă 1122 74 16 0 1212
pierdere conductă - provocată 5 0 0 0 5
pierdere hidrant 26 0 0 0 26
pierdere vană 8 0 0 0 8
Total 2095 161 16 0 2272

Sesizări Secția Distribuție- Canalizare ZMI

Sesizări secţie 0-24 ore 24-48 ore 48-72 ore P.72 Total
Sesizări reţea canalizare 4448 100 33 0 4581
Sesizări reţea apă 4837 294 48 0 5179
Total sesizări secție 9285 394 81 0 9760
Tip lucrare/zile 1 2 3 6 Total
Canal 3376 50 11 0 3437
Apă 2095 161 16 0 2272
Total 5471 211 27 0 5709
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Pe partea de distribuţie apă: în semestrul II al anului 2016 
au fost remediate 2367 disfunctionalităţi, în timp ce în 
semestrul II al anului 2017 s-au remediat cu 4.0135 % mai 
puține disfunctionalităţi (2272), ceea ce demonstrează 
o eficienţă pozitivă a calităţii muncii personalului secţiei. 

Pe partea de canalizare, în semestrul II al anului 2016 
au fost remediate 3256 disfunctionalităţi, în timp ce în 
semestrul II al anului 2017 s-au remediat cu 5.6 % mai 
multe disfunctionalităţi (3437), în condiţiile în care în anul 
2017 secţia a preluat în exploatare încă 16 SPAU-ri din 
comunele Victoria, Ciurea și Tomești (Chicerea).

Alte realizări:
- Executarea de înlocuiri și extinderi de reţea apă 

potabilă, conform tabelului de mai jos:
Anul 2016:

- Extinderi de reţea apă potabilă: 1.575 ml
- Înlocuiri de reţea apă potabilă: 0

Anul 2017:
- Extinderi de reţea apă potabilă: 4.588 ml 
- Înlocuiri + devieri de reţea apă potabilă : 2491 ml
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Birou
Analiză Rețele

Activităţi cu caracter permanent
Tipul activităţii Număr

Detecţii pierderi apă 

La cererea serviciilor de exploatare şi întreţinere reţele apă 195

Pe bază de comandă scrisă 70

Localizări capace cămin şi prize stradale 425

Localizări conducte 225

Măsurători de debite 135

Măsurători de presiune 64

Inspecţie video 15

Inspecţii georadar 1

Suma încasată pentru prestări servicii 9.106,45

 De asemenea, s-a continuat construcţia modelului hidraulic de 
alimentare cu apă a municipiului Iași în programul Mike Urban, model ce 
presupune actualizarea bazei de date a softului cu informaţii legate de 
structura reţelelor din GIS și volumele de apă facturate/tranzitate prin 
acestea. Pentru realizarea acestui scop, pe parcursul anului 2017 s-au 
introdus manual în baza de date a programului peste 12.000 de elemente 
grafice cu informaţii specifice fiecăruia (conducte, vane, noduri, rezervoare, 
etc) și a peste 3000 de clienţi cu istoricul volumelor facturate aferent 
acestora.

Lunar s-au efectuat citiri și s-a 
întocmit centralizatorul cu consumuri 
pentru microsectoarele existente, 
informaţiile fiind transmise prin mail 
către conducere și serviciile interesate 
de acestea. S-au efectuat analize și, 
în funcţie de rezultate, s-a intervenit 
pentru remedierea problemelor 
identificate.
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Activităţi cu caracter periodic
Pe lângă activităţile curente cu caracter permanent, sintetizate 
în tabelul de mai sus, în cadrul biroului s-au mai realizat 
următoarele:

1. S-au efectuat analize de debite și presiuni pe sistemele de 
alimentare cu apă de la Gorban, Tungujei, Hârlău-Cotnari.
2. S-au casat echipamente defecte și s-au achiziţionat 
echipamente noi de localizare a pierderilor de apă, pentru 
monitorizarea electronică a presiunii, de localizare a 
conductelor metalice și de identificare a capacelor acoperite 
de lucrări edilitare.
3. S-a colaborat cu specialiștii de la Eptisa pentru furnizarea de 
informaţii despre debite-presiuni în câteva UAT-uri, datele fiind 
necesare pentru proiectarea de reţele noi sau extinderi la cele 
existente.
4. Au fost creat puncte noi de măsură debite în SCADA prin 
montarea de debitmetre ISOIL la Tg Frumos pe firul 2, la SP 
Belcești pe conducta de pompare, pe DN600 Timișești la 
intrarea în SP Păcurari și la intrarea în rezervorul Ciric.
5. S-a participat la diferite cursuri de instruire și de formare 
profesională, cum ar fi: cursul ţinut de firma ADECCO, concursul 
de detecţii pierderi apă de la Tulcea, workshopul de la București 
“Detectivii Apei Pierdute” organizat de UTCB-Facultate de 
Hidrotehnică și Aquademica Timișoara.
6. S-a efectuat monitorizarea și mentenanţa continuă a 
debitmetrelor cu inserţie montate în sistemul de distribuţie a 
apei, pentru a avea în SCADA informaţii permanente și corecte 
despre debitele tranzitate în punctele de măsură.

DIRECTIA OPERATIONALA



90

Sector Operațional Siret 

Aria de operare
Aria de operare a Sectorului Operaţional Siret cuprinde municipiul Pașcani 
și localităţile Moţca, Hărmănești, Todirești, Stolniceni Prăjescu, Mogoșești-
Siret, Lespezi, Sireţel, Miroslovești, Ciohorăni, Hălăucești și Mircești.

Structura de personal:
Total salariaţi la nivelul anul 2017: 57 persoane. 

Lungimea rețelelor aflate în administrare:
Sectorul Operaţional Siret exploatează reţelele de aducţiune şi distribuţie a 
apei, respectiv reţelele de canalizare a apelor uzate din localităţile din aria 
de operare, după cum urmează:
- Reţele de aducţiune a apei: 50,074 km;
- Reţele de distribuţie a apei: 193,86 km;
- Reţele de canalizare ape uzate: 87,59 km. 

Date privind utilizatorii

- Număr utilizatori ce beneficiază de serviciile de alimentare cu apă 
(contracte): 11.881

- Număr utilizatori racordaţi la reţeaua de canalizare (contracte): 3.676

Activități desfăşurate pentru furnizarea serviciilor în aria de operare

Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă
La nivelul anului 2017, activitatea de exploatare a sistemului de alimentare 
cu apă a presupus realizarea următoarelor activităţi:
- Captarea, pomparea şi distribuirea apei la un nivel de calitate 

corespunzător reglementărilor în vigoare;
- Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi 

Secția
Distribuție
Canalizare ZJI
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tratare, a aducţiunilor și a reţelelor de distribuţie prin 
executarea lucrărilor de întreţinere și reparaţii;

- Realizarea și menţinerea în zona captărilor de apă a 
perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever;

- Intervenţia în cel mai scurt termen în cazul sesizărilor 
venite de la utilizatori, privind parametrii apei potabile;

- Înlocuirea unor tronsoane de reţea cu grad avansat de 
uzură;

- Refacerea/înlocuirea branşamentelor ce prezintă un 
grad avansat de uzură;

- Verificarea etanşeităţii reţelelor şi depistarea 
pierderilor de apă;

- Remedierea avariilor survenite la conductele de 
aducţiune/distribuţie;

- Refacerea amplasamentelor după terminarea lucrărilor 
de remediere a avariilor;

- Menţinerea în stare de funcţionare şi etalonarea 
sistemelor de urmărire şi monitorizare ce compun 

sistemul de alimentare cu apă.

În anul 2017 au fost executate 1670 lucrări de 
intervenţii la reţelele de distribuţie a apei din aria de 
operare a Sectorului Operaţional Siret.

 Preluarea apelor uzate de rețelele publice de 
canalizare 

La nivelul anului 2017, preluarea apelor uzate 
de la toţi utilizatorii a presupus realizarea următoarelor 
activităţi:
- Asigurarea continuităţii colectării apelor uzate 

deversate de toţi utilizatorii racordaţi la reţeaua de 
canalizare prin desfundarea blocajelor din reţeaua de 
canalizare;

- Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente ale reţelei de 
canalizare (racorduri prăbușite sau deteriorate);

- Curăţarea, decolmatarea şi spălarea colectoarelor;
- Îndepărtarea depunerilor din canale, cămine şi sifoane 

pentru evitarea obturării unor tronsoane ale reţelei de 
canalizare.

În anul 2017 au fost executate 1.325 lucrări de 
intervenţii la reţelele de canalizare a apelor uzate din aria 
de operare a Sectorului Operaţional Siret.

DIRECTIA OPERATIONALA
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 Epurarea apelor uzate
 La nivelul anului 2017, activitatea de exploatare a 

Staţiilor de Epurare a apelor uzate a presupus realizarea 
următoarelor activităţi:
- Epurarea tuturor apelor uzate transportate de reţeaua 

de canalizare și tratarea nămolurilor, cu respectarea 
standardelor şi normelor în vigoare;

- Monitorizarea procesului de epurare prin analize 
efectuate în cadrul laboratorului de analize ape uzate;

- Conformarea la cerinţele cuprinse în autorizaţiile de 
mediu şi gospodărire a apelor;

- Menţinerea în stare de funcţionare corespunzătoare a 
utilajelor, instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice 
din Staţiile de Epurare a apelor uzate;

- Gestionarea în condiţii de eficienţă şi securitate a 
nămolurilor.

 Investiții realizate în anul 2017
 La nivelul anului 2017 s-au realizat următoarele 

obiective de investiţii:
- Strada Gării - înlocuire conductă de distribuţie apă 

și refacerea unui număr de 80 de branșamente, 
pe o lungime de 1236 m. Execuţie reţea canalizare 
PVC Dn 250 mm pe o lungime de 216 m și execuţie 
reţea canalizare Dn 160 mm pe o lungime de 36 m și 
executarea unui număr de 41 racorduri.

- Strada C. Petrescu - montare conductă de distribuţie 
apă cu o lungime de 219 m, pentru scoaterea 
conductelor de pe proprietăţi (zona garaje) și refacerea 
unui număr de 18 branșamente.

- Interconectarea noii conducte de distribuţie a apei 
montată pe strada Ștefan cel Mare cu reţelele de 
distribuţie aferente străzilor: Vatra, Lt. Ionescu, Walter 
Mărăcineanu, V. Țepeș și M. Busuioc 

- Refacerea unui număr de 95 branșamente pe strada 
Ștefan cel Mare.

Sector Operațional Prut – Bârlad 

Aria de operare: Prisăcani, Țuţora, Voinești, Horlești, 
Răducăneni, Gorban, Moșna, Vlădeni, Andrieșeni, Șipote, 
Plugari, Fântânele, Bivolari, Țigănași, Probota, Trifești, 
Țibănești, Ipatele, Mironeasa, Tansa, Dagâţa. 

Branşamente Apă / Racorduri canal
Total sfârșitul anului  2017: 
 -   branșamente apă  - 12.715
 -   racorduri canal – 1.339

Avarii înregistrate
Pe durata anului 2017 au fost înregistrate şi remediate un 
număr de  478 de avarii, din care 463 în 24 de ore,  11 în  
48 de ore, 4 în 72 de ore şi 0 în peste 72 de ore;

Preluarea sistemelor de alimentare cu apă 
Lucrări de înlocuire:
Reţele de distribuţie
- com. Dagâţa
- com. Gorban
- com. Răducăneni

Preluare sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi stații 
de epurare:
- Com. Șipote – sistem de canalizare și staţie de epurare
- Com. Bivolari – staţie de epurare localitatea Bivolari
- Staţie de epurare localitatea Soloneţ
- Com. Plugari - sistem de alimentare cu apă localitatea 
Borosoaia
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- Sistem de canalizare și staţie de epurare loc. Borosoaia
- Com Voinești - sistem de alimentare cu apă în localităţile 
Bogdănești, Scoposeni, Horlești

Sector Operațional Bahlui

Aria de operare: Hârlău, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Balș, 
Bălţaţi, Belcești, Brăești, Butea, Cepleniţa, Coarnele Caprei, 
Cotnari, Deleni, Doljești (Neamţ), Dumești, Erbiceni, Focuri, 
Gropniţa, Ion Neculce, Lungani, Răchiteni, Românești, 
Scobinţi, Strunga, Movileni, Costești. 

Branşamente apă / Racorduri canal
Total la 30.12.2017:
-   branșamente apă – 19.438
-   racorduri canal - 2.502

În  anul 2017 au fost recepţionate un număr de:
- 1.501 branșamente
- 536 racorduri canal
Avarii înregistrate
În  anul 2017 au fost înregistrate şi remediate  un număr 
total de  1.990 avarii, din care 1.989 în 24 de ore, 1 în  48 de 
ore, 0 în 72 de ore şi 0 peste 72 de ore.

Lucrări de înlocuire 
a)  rețele de distribuție: oraș Podu Iloaiei, oraș Tg Frumos, 

Com. Lungani, Com. Bălţaţi, Com. Deleni, Com. Brăești, 
Com. Dumești, Com. Belcești, Com. Butea

b) rețele de canalizare: oraș Podu Iloaiei

Preluarea sistemelor de alimentare cu apă: comuna 
Movileni, cu satele Movileni, Larga Jijia, Potângeni, Iepureni, 
comuna Belcești, satele Liteni și Ulmi, oraş Podu Iloaiei, sat 
Holm, comuna Bălţaţi, sat Sârca, comuna Costești, comuna 
Cotnari, satele Lupărie, Hodora, Iosupeni și Bahlui, comuna 
Scobinţi, sat Zvarici, comuna Doljești - extinderi apă.
Preluarea sistemelor de canalizare, epurare: comuna 
Dumești, cu satele Dumești și Păușești, comuna Bălţaţi, cu 
sat Bălţaţi, comuna Erbiceni, cu satele Erbiceni și Bârlești, 
comuna Strunga, cu sat Strunga.
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 Cu tact, bazându-mă pe marea mea experienţă, dar și pe litera 
legii, am făcut faţă oamenilor cu orgolii mari, ce caută cu tot dinadinsul 
fisuri în orice.
 Pe de altă parte, o adevărată provocare a fost să-mi fac colaboratorii 
să creadă în aceleași valori ca și mine, să-i fac să susţină cultura companiei, 
nevoia de calitate și de conformare cu standardele asumate. Am reușit 
ca la finalul anului 2017 să avem o producţie încasată într-un procent 

Sunt director din luna iulie 2016, 
dar coordonez sectorul comercial 
de peste 20 de ani. Un sector greu, 
epuizant uneori, cu discuţii în 
contradictoriu cu clienţii rău-platnici 
ori cu acele persoane care încalcă 
legea, beneficiind de serviciile noastre 
în mod clandestin, străduindu-mă să 
ţin balansul între nevoia de încasări și 
constrângerile sociale determinate de 
aplicarea măsurilor nepopulare de a 
sista furnizarea serviciilor.
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de peste 95% din cantitatea de apă facturată și un grad 
de contorizare de 99,93%. Şi toate acestea în condiţiile 
extinderii ariei de operare și a unei mobilităţi crescute, 
oarecum firească, a personalului propriu. Direcţia 
Comercială a fost o școală pentru mulţi membri ai acestei 
familii, numită ApaVital. Oamenii vin, învaţă, cresc și 
pleacă în posturi cu răspundere mai mare dar, paradoxal 
(în aparenţă), cu un stres mai redus.

 Trebuie să-ţi placă ceea ce faci, să înţelegi oamenii 
pentru că altfel nu văd cum ai putea să lucrezi cu ei și 
pentru ei. Am răbdare, știu să ascult și, mai ales, știu să 
fiu prezent. Modele, diagrame, scheme, orice poţi găsi pe 
internet, marele talent este să faci ca toate acestea să te 
ajute în munca zilnică.   

Ing. ROMEO CASIAN
Director Comercial 

DIRECȚIA COMERCIALĂ

SERVICIUL
COMERCIAL
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SERVICIUL
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SERVICIUL
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GESTIONARE
CONTRACTE

BIROU
ACHIZIȚII

SERVICIUL
MARKETING
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Structura Serviciilor Comerciale
Serviciul Comercial Zona Metropolitană Iaşi – municipiul Iași și comunele 
limitrofe: Leţcani, Ciurea, Bârnova, Tomești, Holboca, Aroneanu, Valea 
Lupului, Rediu, Miroslava și Popricani. 
 • Sector Comercial Iași Nord
 • Sector Comercial Iași Sud
Serviciul Comercial Zona Județeană Iaşi – restul localităţilor și comunelor 
din aria de operare din judeţul Iași și localităţile din judeţul Neamţ prin 
care trece conducta de aducţiune Timișești.  
 • Sector Comercial Bahlui
 • Sector Comercial Prut-Bârlad
 • Sector Comercial Siret

Lista activităților desfăşurate în cadrul Serviciilor Comerciale
1. Contractarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
•	 Primirea documentaţiei în vederea întocmirii contractului
•	 Întocmirea contractului
•	 Semnarea contractului de către utilizator
•	 Înregistrarea în sistemul informatic
•	 Arhivarea contractelor la nivel de sector
2. Citirea contoarelor de branşament şi facturarea consumurilor
•	 Citirea consumului realizat
•	 Transmiterea citirii și înregistrarea în CROS 
•	 Verificarea și validarea consumului
•	 Efectuarea calculului pentru consumul înregistrat
•	 Verificarea rapoartelor în vederea emiterii facturilor

•	 Emiterea și transmiterea facturii
3. Încasarea creanțelor de la utilizatorii rău platnici 
•	 Notificarea utilizatorului
•	 Emiterea ordinului de închidere
•	 Emiterea ordinului de debranșare/bușonare
•	 Furnizarea datelor în vederea întocmirii  dosarului de acţionare în 

judecată
•	 Încasarea creanţelor și a cheltuielilor de judecată

Serviciul
Comercial



97

DIRECTIA COMERCIALA

4. Răspunsuri la petiții/sesizări cu privire la activitățile 
comerciale
•	 Primirea prin intermediul registrului intrări-ieșiri a 

petiţiilor/sesizărilor
•	 Culegerea informaţiilor necesare întocmirii răspunsului
•	 Redactarea răspunsului la petiţii/sesizări
•	 Verificarea răspunsului formulat de către șefii 

compartimentelor
•	 Transmiterea răspunsului către utilizator

Tipuri de utilizatori
• operatori economici;
• instituţii publice;
• utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
• utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/
chiriași cu personalitate juridică

Citirea contoarelor de branşament şi facturarea 
consumurilor
• Gradul de contorizare 
- Serviciul Comercial Zona Metropolitană Iași - 99.99% 

- 3 utilizatori necontorizaţi, condiţii tehnice improprii
- Serviciul Comercial Zona Judeţeană Iași - 99.87% - 59 

utilizatori necontorizaţi, reţele apă prin proprietăţi 
private

• Citirea consumului realizat
- se efectuează de către 58 agenţi servicii 

client, astfel:
  - lunar – la operatori economici, instituţii 
publice, utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/
chiriaşi cu personalitate juridică;
 - o dată la şase luni – la utilizatori casnici individuali, 
persoane fizice;
- citire prin vizualizare directă pentru un nr. de 76.933 

contoare – 93,70% 
- citire prin transmisie la distanţă pentru un nr. de 5.399 

contoare – 6,30%
• Evidenţa consumurilor de apă este electronică, 
pentru fiecare utilizator în parte fiind atribuit un cod de 
identificare, permiţând astfel utilizarea facilă a datelor 
pentru emitere facturi, întocmirea de rapoarte, etc.

Contractare în condominii
În cazul condominiilor sunt mai multe tipuri de 
contractare:
• Contract încheiat cu utilizatorul colectiv - asociaţie de 
proprietari (art. 31 din Legea 241/2006 r)
- operatorul nu are atribuţii în aval de contorul de 

branşament; 
- achiziţionarea și montarea repartitoarelor de costuri 

(contoarelor de apartamente) cade în sarcina 
proprietarilor de spaţii cu destinaţia de locuinţă sau 
spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

- citirea repartitoarelor de costuri şi repartizarea 
consumului înregistrat de contorul de branşament 
este în sarcina asociaţiei de proprietari;

• Contract în nume propriu (art.28 din Legea 241/2006 r)
- proprietarul de apartament a realizat un branșament 

contorizat, în amonte de contorul de branșament al 
condominiului;

- operatorul nu are atribuţii în aval de contorul de 
branşament.

• Contract individual cu distribuţie pe verticală sau 
contract individual cu distribuţie pe orizontală (art. 31 
din Legea 241/2006 r)
- achiziţionarea și montarea contoarelor de apă la nivel de 
unitate imobiliară cade în sarcina proprietarilor de spaţii 
cu destinaţia de locuinţă sau spaţii cu altă destinaţie decât 
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cea de locuinţă, cu avizul operatorului.
- operatorul citește contoarele de apă și emite facturi 
la nivel de unitate imobiliară. Diferenţa între consumul 
înregistrat de contorul de branșament al condominiului 
și suma consumurilor individuale este repartizată de 
operator în mod egal pe fiecare unitate imobiliară.
- operatorul nu are atribuţii de natură tehnică (întreţinere, 
reparaţii, înlocuiri, etc.) pe instalaţia interioară, după 
contorul de branșament al imobilului.

Preluare ape pluviale
• Serviciul de canalizare ape pluviale se facturează 

la utilizatorii agenţi economici și instituţii publice 
conform Hotărârii ARSACIS nr.13/05.11.2010.

• Contravaloarea serviciului de canalizare a apelor 
pluviale se evidenţiază distinct în factura emisă 
pentru consumul de apă/canal.

Volume facturate ape pluviale ianuarie – decembrie 
2017

LUNA IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIEOCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
mc 103.800 142.394 175.461 405.129 679.756 550.244 372.504 365.484 291.095 130.983 338.620 193.994

Raport de activitate 2017 

Activitatea Serviciul Comercial 
ZMI Serviciul Comercial ZJI Total

Producția fizică facturată (milioane mc) 21.829.487 6.042.850 27.872.337

Producția valorică facturată (milioane mc) 135.298.464 29.538.749 164.837.213

Producția valorică încasată (milioane lei) 128.294.756 28.888.617 157.183.372

Încasat/facturat (%) 94,82% 97,79% 95,35%
Contracte active gestionate 33.986 46.012 79.998
Contracte noi în 2017 2.892 4.107 6.999
Locuri de consum 37.208 46.715 83.923
Grad de contorizare (%) 99,99% 99,87% 99,93%
Facturi emise 204.659 241.841 446.500
Petiții 1.258 1.013 2.271
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• Gestiunea parcului de contoare al societăţii;
• Înlocuirea, repararea și reglajul contoarelor de apă, conform 

specificaţiilor metrologice;
• Elaborarea și urmărirea graficului de înlocuire si verificare metrologică 

a contoarelor în concordanţă cu prevederile legale privind durata de 
valabilitate metrologică a acestora;

• Asigurarea gestiunii sigiliilor aplicate contoarelor;
• Pregătirea contoarelor (curăţare, recalibrare piese, reglare)  în vederea 

verificării metrologice în cadrul Laboratorului Metrologic propriu;
• Înlocuirea contoarelor de apă ce au fost semnalate cu deficienţe în 

funcţionare (mecanism blocat, ilizibile, distruse etc);
• Întocmirea situaţiilor de lucrări ocazionate de evenimente neprevăzute 

cum sunt: ruperea voluntară/ accidentală a sigiliilor, modificări ale 
branșamentelor de apă solicitate de utilizatori (redimensionări, 
montaje contoare pe by-pass etc.), deteriorări ale  mijloacelor de 
măsurare aflate în decontare cu utilizatorii imputabile acestora și în 
oricare alte cazuri similar inclusiv urmărirea și încasarea contravalorii 
facturilor emise, până la expirarea termenului scadent prevăzut de 
legislaţia în vigoare; 

• Identificarea contoarelor susceptibile de a indica valori eronate 
și transmiterea acestora către Laboratorul Metrologic cu scopul 
verificării metrologice sau programarea redimensionării și înlocuirii 
acestora;

• Cercetarea pieţei în vederea identificării unor noi tipuri de contoare 
cu performanţe superioare celor utilizate de către societate, pre- 
echipate pentru citirea de la distanţă;

• Montarea de dispozitive de citire de la distanţă a contoarelor și 
asigurarea mentenanţei acestora;

• Redimensionarea și înlocuirea contoarelor existente, în vederea 
optimizării raportului dintre dimensiunea contoarelor și consumurile 
efective ale utilizatorilor, cu scopul diminuării pierderilor comerciale;

• Derularea unei activităţi cu caracter permanent privind montarea 
unor contoare de clasă superioară de precizie;

Atelierul
Gestiune
Contoare
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• Participarea la elaborarea și implementarea 
Programului de reducere a pierderilor;

• Verificarea respectării condiţiilor de montaj a 
contoarelor de apă din aprobările de model emise de 
B.R.M.L., în cazul lucrărilor efectuate de personalul 
din subordine;

• Informarea utilizatorilor cu privire la datele și 
perioadele operaţiunilor de suspendare temporară 
a furnizării serviciilor, la schimbarea contoarelor 
conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

• Onorarea tuturor comenzilor primite de la clienţii 
noștri de vidanjare fose septice, decolmatare/spălare 
reţele canalizare.

 Mediul de lucru 
Aria de deservire: localităţi din judeţele Iaşi, Neamţ. 
• Contoare de branșament: ~86.000
• Module radio pentru citirea contoarelor de la distanţă: 

~5.000 buc.

 Componență utilizatori
• Utilizatori individuali - proprietari case
• Asociaţii de locatari/proprietari 
• Agenţi economici, instituţii publice
• Puncte termice, centrale termice și module termice

 Tipuri de contoare utilizate
 Contoare,  pe diametre:
- cele cuprinse între d.n. 15- 40 mm sunt în proporţie de 

85% clasă C de precizie, 
-  cele cu d.n. ≥ 50 mm sunt 60% clasa B și 40% clasă C.
 Măsuri pentru diminuarea pierderilor de apă
 Prin intermediul Atelierului Gestiune Contoare se 
întreprind următoarele măsuri:
• Redimensionarea  și înlocuirea contoarelor existente, 

în vederea optimizării raportului dintre dimensiunea 
contoarelor și consumurile efective ale utilizatorilor, 
cu scopul diminuării pierderilor comerciale;

• Derularea unei activităţi cu caracter permanent 
privind montarea unor contoare de clasă superioară 
de precizie.

 2017 în cifre
  Contoare înlocuite conf. Ordin nr. 148/ 2012 al 
B.R.M.L. (valabilitate verificare metrologică) – 9.465 
bucăţi 

• Redimensionări contoare - 159 bucăţi
• Contoare recondiţionate - 7503 bucăţi (rată de 

recuperare 97 %)
• Montări transmiţătoare (module) radio - 1.000 bucăţi
• Venituri din activităţi de înlocuire contoare distruse 

din culpa utilizatorilor - 91.430 lei
• Rata onorării comenzilor de vidanjare sau decolmatare 

a canalelor în termen de 72 de ore de la primire - 
99,35%

• Venituri din activitatea de vidanjare și decolmatare - 
721.000 lei (cheltuieli 355.795 lei)
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Serviciul
Urmărire şi
Gestiune
Contracte

 Biroul Contracte Administrative 
 Pe parcursul anului 2017, Biroul Contracte Administrative a gesti-
onat un număr de 377 contracte, din care: 
- 83 contracte de furnizarea produse;  
- 203 contracte de prestări servicii;  
- 91 contracte execuţie lucrări. 

 Biroul Contracte Comerciale 
 Biroul Contracte Comerciale face parte din Serviciul Urmărire și 
Gestionare Contracte și se ocupă cu primirea și depozitarea mărfurilor 
în Depozitul Central, precum și cu eliberarea lor către beneficiarii din 
ApaVital .
 Depozitul Central este împărţit în 5 gestiuni la Iași și o gestiune 
la Tg. Frumos, unde intră toate materialele aprovizionate. De asemenea, 
tot în cadrul biroului se întocmesc și actele de intrare (N.I.R.) a materia-
lelor și cele de eliberare a lor. Fiecare gestiune este deservită de către un 
gestionar. De asemenea, în cadrul biroului mai activează și doi operatori 
utilaje și un manipulant, care ajută la descărcarea sau livrarea mărfurilor.
În cadrul biroului se face recepţia mărfurilor și se verifică preţul, calitatea 
și termenul de livrare cu achiziţia din SEAP făcută de Biroul Achiziţii sau 
cu termenii contractuali din contractele încheiate; în cazul în care există 
neconcordanţe, se ia legătura cu furnizorul pentru rezolvarea lor. În anul 
2017, în Depozitul Central s-au aprovizionat un număr de 22.519 repere 
și au fost eliberate un număr de 84.125 repere.
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Proceduri achiziție publică
Număr de proceduri de achiziţie publică: 63
Număr total de contracte încheiate: 98
Total oferte depuse: 325

Achiziții directe 

Descriere parametru

Tip formular achiziție di-
rectă Total referate/

repere
F547 F267

Referate achiziţie directă 1561 765 2326

Număr repere 6471 2135 8606

Procent număr repere din to-
tal repere 75,19% 24,80% 100%

Procent pe tip formulare din 
total referate 67,11% 32,88% 100%

Referate de produse
1421

(91,03%)

718

(93,85%)

2139

(91,96%)

Referate de lucrări
24

(1,53%)

8

(1,04%)

32

(1,37%)

Referate de servicii
116

(7,43%)

39

(5,09%)

155

(6,67%)

Biroul
Achiziții
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Serviciul
Marketing
Relații cu
Publicul

 Activitatea de marketing reprezintă o parte constitutivă a politicii 
manageriale a societăţii ApaVital, care își găsește justificarea, în primul 
rând, în creșterea eficienţei economice a activităţii de piaţă, un asemenea 
deziderat putând fi atins numai în condiţiile fundamentării corecte a 
deciziilor, executării și controlului fiecărei acţiuni de marketing. 
 Strategiile propuse pentru componentele mixului de marketing 
sunt strategiile de preţ, strategiile de produs, strategiile de distribuţie și 
de promovare, strategiile de responsabilitate socială și de comunicare 
internă. Prin intermediul activităţilor de marketing sunt încorporate, 
într-un ansamblu coerent și unitar, o suită de acţiuni practice, eșalonate 
în timp și spaţiu, cu indicarea responsabilităţilor, a resurselor implicate 
în desfășurarea fiecăreia în parte, dar și a activităţii de ansamblu. 
Principalele obiective de marketing ale ApaVital pentru anul 2017 au 
fost creșterea vizibilităţii societăţii, orientarea spre client,  îmbunătăţirea 
imaginii companiei și atragerea de noi clienţi. Publicul-ţintă a fost 
reprezentat de utilizatorii de servicii de apă și de canalizare din aria de 
operare a societăţii. Poziţionarea pe care ne-am dorit-o pe piaţă a fost 
aceea de societate responsabilă, care oferă servicii de calitate, într-un 
regim de furnizare continuu.  

 I. Activitatea de relaţii cu publicul
 Activitatea de comunicare cu clienţii 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 clienţii pot sesiza telefonic 
eventualele disfuncţionalităţi apărute în reţeaua de apă și de canalizare, 
pot transmite autocitiri, solicită informaţii privind facturile și modalităţile 
de obţinere a avizelor și proiectelor. Întreruperile în furnizarea serviciilor 
de apă sunt aduse la cunoștinţa utilizatorilor prin Centrul de Contact 
utilizând canale precum serviciul SMSender, pagina de web, comunicate 
de presă, note telefonice:

• 160.417 apeluri înregistrate, din care 104.144 apeluri intrate
• timp mediu de răspuns la apelurile telefonice: 5,14 secunde

Serviciul Marketing Relaţii cu 
Publicul are ca misiune atingerea 
unor obiective de marketing cum 
ar fi creșterea vizibilităţii societăţii, 
orientarea spre client, îmbunătăţirea 
imaginii companiei și atragerea 
de noi clienţi, care se realizează 
prin intermediul unor activităţi de 
marketing, evenimente de comunicare, 
acţiuni de responsabilitate socială, 
conferinţe de presă, participare 
la târguri și expoziţii, activităţi de 
branding și comunicare cu mass 
media. Pe componenta de relaţii cu 
clienţii, S.M.R.P. asigură interfaţa între 
compartimentele funcţionale ApaVital 
şi publicul extern organizaţiei, în 
scopul rezolvării prompte a solicitărilor 
clienţilor, potenţialilor clienţi și 
utilizatorilor (persoane fizice și 
juridice), sosite pe cale telefonică, prin 
e-mail, în scris sau direct la ghișeu.  
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• apeluri preluate până în 30 sec – 98.026 (98,90%)
* timpul mediu de convorbire pe apel: 1,43 
minute 
•  2.544.937 SMS-uri transmise către clienţi
• Număr comunicate de întrerupere a apei 
postate pe site – 1.389 

 Ghişeu: Clienţii pot lua legătura direct cu 
funcţionarii, care îi asistă în vederea completării 
formularelor tipizate, depunerii documentaţiilor sau 
indicării modalităţii cele mai simple de rezolvare a unor 
probleme legate de apă sau de canalizare. În 2017 s-au 
realizat 34.403 contacte directe cu clienţii.

 Prin poştă: Petiţiile primite de la clienţi sunt 
atent monitorizate, în vederea întocmirii și transmiterii 
răspunsurilor la termenele legale stabilite. Prin poșta 
electronică, clienţii pot transmite autocitiri sau sesizări 
la adresele media@apavital.ro și contact@apavital.ro, în 
vreme ce adresa avarii@apavital.ro este destinată exclusiv 
anunţării avariilor apărute în reţeaua de distribuţie. 
În 2017 s-au prelucrat 4.680 corespondenţe scrise și 
electronice.

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

 Audienţe: Se oferă utilizatorilor, într-un cadru 
organizat și programat, posibilitatea să poată accesa 
conducerea executivă a societăţii, în probleme complexe, 
ce nu pot fi rezolvate direct la nivelul compartimentelor 

funcţionale. În 2017, 252  utilizatori au solicitat audienţe
 
 II. Activitatea de marketing
 Gestionarea activităţilor de marketing reprezintă 
o prioritate pentru societăţile ce oferă servicii publice de 
apă şi canalizare care îşi propun să performeze. Pentru 
a atinge acest obiectiv, ApaVital s-a adaptat rapid la 
provocările din ultimii ani ai societăţii informaţionale, la 
exigenţele din ce în ce mai mari ale utilizatorilor. Cuvinte 
sau expresii ca “marketing”, „brand” sau „responsabilitate 
socială” şi-au făcut loc în cultura organizaţională, devenind 
parte a limbajului comun. Implementarea noilor direcţii 
de acţiune a adus plus valoare şi a dezvoltat conştiinţa 
apartenenţei la comunitate iar percepţia utilizatorilor a 
început să se modifice, ApaVital având acum o imagine de 
companie responsabilă, partener local puternic şi eficient. 

 Branding: Elementele vizuale, precum logo-ul, 
sloganul, pictograma, au devenit permanenţă pe orice 
clădire sau mijloc mobil, modificând și dând totodată 
fond tuturor celorlalţi vectori de transmitere a mesajelor 
operatorului, indiferent de forma lor, tipărită sau virtuală. 
Prin aceasta s-au atins obiective ca: 
• Înlocuirea unei imagini nefavorabile în conștiinţa publică 
a comunităţii;
• Responsabilizarea fiecărui angajat și atașament faţă de 
simbolistica elementelor de identitate;
• Standardizarea tipăriturilor;
• Reducerea corupţiei prin personalizarea echipamentelor 
de muncă a punctelor de lucru și a mijloacelor auto;
• Crearea unei culturi specifice având la bază elementele 
brandului.
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 Responsabilitatea socială: Dimensiunea internă 
faţă de angajaţii proprii, dimensiunea externă aplicată 
utilizatorilor și clienţilor au creat teme de responsabilitate 
socială, activitatea de marketing găsindu-și utilitatea pe 
domenii de acţiune ce influenţează pozitiv avantajele 
competiţionale, reputaţia în comunitate, relaţia cu 
unităţile administrativ teritoriale, cu utilizatorii sau diverși 
alţi stakeholderi. Responsabilitatea socială a creat astfel 
un important potenţial al acţiunilor de relaţii publice în 
cadrul programelor „Porţi deschise” sau a parteneriatelor 
cu unităţile de învăţământ sau de cultură, în așa fel încât 
valorile ApaVital să poată fi imprimate generaţiilor tinere, 
care vor constitui utilizatorul de mâine. În 2017, 1.881 de 
persoane ne-au trecut pragul, vizitând staţiile de tratare și 
epurare.

 Promovarea în spaţiul public: Principalele 
modalităţi de abordare comunicaţională însușite și 
utilizate de ApaVital și care în timp și-au dovedit utilitatea 
sunt mass-media, pagina web și materialele de prezentare. 
Relaţia cu presa, unul dintre principalii vectori de formare 
a opiniilor, este abordată unitar, toate contactele fiind 
gestionate prin intermediul Biroului Relaţii Publice. 
Participarea managementului societăţii live în emisiuni 
dedicate pulsului municipiului constituie de asemenea o 
eficientă formă de popularizare a activităţii operatorului.

 Conferințele de presă cu temă predefinită, 
ocazionate de evenimente pozitive din viaţa ApaVital 
sau cele ce vor să rezolve situaţii de criză generate de 
evenimente nedorite, sunt susţinute periodic de board-
ul societăţii și reprezintă momente, care dacă sunt bine 
pregătite, pot schimba radical viziunea formatorilor de 

opinie. O altă modalitate eficientă de abordare a relaţiei 
cu presa o reprezintă lucrul prin comunicate şi puncte 
de vedere, exprimate prin intermediul purtătorului de 
cuvânt.

 Pagina web a devenit de asemenea un instrument 
eficient, pe măsură ce numărul utilizatorilor de Internet a 
crescut exponenţial. Pagina web ApaVital oferă informaţiile 
obligatorii prevăzute în Legea 544/2002 a accesului 
la informaţii publice (date generale, bugete, bilanţuri, 
rapoarte de activitate, date privind investiţiile, achiziţiile), 
prin care s-au înlocuit aproape integral avizierele clasice. 
Pagina web permite descărcarea formularelor tipizate, 
vizualizarea parametrilor de calitate a apei pe zone 
monitorizate, anunţă întreruperile în alimentarea cu apă 
planificate.

 Materialele de prezentare ApaVital îmbracă 
forme dintre cele mai diverse, imaginaţia fiecăruia fiind 
singura limită în alegerea tipului, dimensiunii, formei sau 
suportului. Începând cu flyerele ce pot însoţi facturile sau 
îmbogăţi standurile din punctele de acces al publicului 
în sediile operatorilor, continuând cu mesajele de 
responsabilitate socială pe format tablou, amplasate în 
puncte cheie în ceea ce privește vizibilitatea și terminând 
cu diversele suporturi ale materialelor promoţionale, 
materialele de prezentare sunt suportul oricăror altor 
acţiuni de relaţii publice mai complexe.

 Informarea utilizatorilor: Prin accesarea paginii 
de web a societăţii, utilizatorii pot vizualiza de pe prima 
pagină informaţii referitoare la misiunea ApaVital, 
anunţuri și informaţii, comunicate, întrerupere servicii, 

DIRECTIA COMERCIALA
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evenimente, rezultatele analizelor fizico-chimice a apei 
potabile în municipiul Iași, investiţii, servicii metrologice, 
info Pașcani, autocitiri contoare, tarife naţionale apă-canal. 
În anul 2017, din totalul de 2.243.808 vizualizări pe portal, 
pagina cu cele mai multe vizualizări a fost cea cu Factura 
mea - 487.619, urmate de prima pagină - 382.747, login 
– 364.570 și noutate – 266.657 vizualizări. Menţionăm 
că ApaVital a informat utilizatorii atât în convorbirile 
telefonice cât și prin diferite mijloace de informare despre 
modalităţile prin care clienţii pot efectua plata facturilor, 
gen: tipărire pe verso factură, flyere trimise odată cu 
facturile, clip video pe Facebook, infogramă pe Facebook, 
postare pe site la rubrica Întrebări frecvente. 
Sondaj de opinie: În august 2017, Institutul Român pentru 
Evaluare și Strategie (IRES) a realizat o cercetare pe tema 
Calitatea percepută a serviciilor de apă-canalizare ApaVital 
pentru beneficiarii persoane fizice. Au fost aplicate 1383 
de chestionare beneficiarilor ApaVital din următoarele 
zone: mun. Iași, mun. Pașcani, orașele Tg. Frumos, 
Hârlău, Podu Iloaiei și cele 60 de comune care beneficiază 
de serviciile ApaVital. Eșantionul este reprezentativ 
la nivelul populaţiei din aria geografică definită de 
ApaVital. Culegerea datelor a fost realizată telefonic, iar 
răspunsurile au fost înregistrate de către operatori pe 
computer (metoda CATI – interviuri aplicate prin telefon 
cu ajutorul computerului). La nivelul întregului eșantion 
(subiecţi din judeţul Iași, din localităţile care beneficiază 
de serviciile ApaVital), s-a constatat un grad de mulţumire 
destul de ridicat al intervievaţilor. 

Marketing
•	 Număr total acţiuni de responsabilitate socială– 52
•	 Evenimente externe organizate – 42

•	 Evenimente interne organizate –  10 
•	 Număr comunicate de presă  postate pe site-ul 

ApaVital – 40 
•	 Număr de postări pe pagina de facebook a societăţii 

– 423
•	 Număr de newsletter-uri transmise: 1.158

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE EXTERNĂ 

 ApaVital a sărbătorit Ziua Mondială a Apei 
 Ziua Mondială a Apei a fost sărbătorită de ApaVital 
printr-o serie de activităţi de responsabilitate socială 
derulate pe parcursul mai multor zile, cu sute de elevi și 
cadre didactice implicate în diverse activităţi, cum ar fi 
vizite la obiective ApaVital din Iași și Pașcani, concursuri 
interliceale și campanii de informare stradală, organizate 
în parteneriat cu diverse instituţii. Pe 18 martie s-a derulat 
proiectul ”Darurile pământului – Apa şi Pădurea”, ediţia a 
V-a, organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor din Iași, 
în care au fost implicaţi preşcolari, elevi din învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal din 22 judeţe şi municipiul 
Bucureşti. La acest concurs, structurat pe patru secţiuni 
(desene, colaje, afișe/postere, referate/proiecte), au 
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participat 392 lucrări ale copiilor din 71 de instituţii de 
învăţământ. Activităţile au continuat cu o vizită la Staţia 
de Epurare Dancu. Miercuri 22 martie, o echipă de copii 
de la Palatul Copiilor a realizat o campanie de informare 
stradală, pe traseul Copou (sediul ApaVital) – Universitate 
- Palatul Copiilor – Piaţa Unirii, distribuind trecătorilor 
baloane și flyere cu informaţii pe tema Zilei Mondiale a 
Apei.  În aceeași zi,  un grup de copii de la Colegiul Naţional 
„Mihail Sadoveanu” Pașcani au vizitat Staţia de epurare a 
apei din municipiul Pașcani.  
Miercuri 22 martie 2017, Filiala “Ion Creangă” a Bibliotecii 
Judeţene Gheorghe Asachi din Iași a găzduit etapa finală a 
concursului “Apa și artele”, ediţia a III-a, destinată elevilor 
de liceu din judeţul Iași. Clasament:  locul I - echipa de la 
Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iași, locul II - echipa de 
la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, locul III - echipa 
de la Colegiul Naţional „Mihai Sadoveanu” Pașcani. Au 
mai participat echipaje de la Colegiul Naţional “Garabet 
Ibrăileanu”, Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”, 
Colegiul Economic Administrativ nr. 1, Liceul Teoretic 
“Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” 
din Iași. 
 
  ApaVital a susţinut Marşul ciclist de Ziua Poliției 
Române
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi – Serviciul 
Rutier şi Primăria Municipiului Iaşi au organizat sâmbătă 
25 martie 2017 un marș ciclist care a avut scopul de 
a transmite ieşenilor mesajul “ALEGE VIAȚA! Bicicliștii 
există în trafic”. ApaVital a susţinut această manifestare, 
organizată cu prilejul Zilei Poliţiei Române, prin montarea 
unor puncte de hidratare, oferind astfel apă potabilă 

tuturor participanţilor pasionaţi de biciclete. Au participat 
peste 200 de biciclişti.
  
 ApaVital Iaşi, partener la Semimaratonul Iaşului 
 ApaVital a susţinut în calitate de partener proiectul 
Semimaraton Iași 2017, un eveniment sportiv desfășurat 
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duminică 23 aprilie 2017. ApaVital a participat la acest 
eveniment atât în concurs, cu un număr de 7 alergători 
înscriși la probele de semimaraton 21 km și cros 10 km, 
cât și în calitate de partener, asigurând o mare parte din 
cantitatea de apă necesară pentru hidratarea celor peste 
1200 de sportivi, de toate vârstele, care au alergat la acest 
concurs. De asemenea, ApaVital a asigurat o parte din 
premiile acordate ocupanţilor podiumului de premiere.

 ApaVital a sprijinit Festivalul Internațional de 
Teatru şcolar „Teatru sub castani”
 Apavital, în calitate de sponsor principal, a sprijinit 
cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internațional de Teatru 
şcolar „Teatru sub castani” care s-a desfăşurat în perioada 
19-23 aprilie 2017. Evenimentul a fost organizat de către 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, la care s-au reunit 
elevi și profesori din toate colţurile ţării – Timișoara, Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Gura Humorului, Galaţi, Slobozia, 
Pașcani și, desigur, Iași. Anul acesta, în premieră, au fost 
invitaţi speciali – o trupă de teatru de la Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” din Bălţi, Republica Moldova. 

 ApaVital, partener la Sesiunea Națională de 
referate şi comunicări ştiințifice
 În data de 20 mai 2017, la Liceul Tehnologic de 
Mecanică și Automatizări „Ştefan Procopiu” din Iaşi s-a 
desfăşurat Sesiunea Națională de referate și comunicări 
științifice pentru învățământul profesional și tehnic 
„Ştefan Procopiu”,  inclusă în Calendarul Naţional al 
Sesiunilor de referate și comunicări, în cadrul manifestării 
„Zilele Școlii Ieșene”.  În această zi de mai, ApaVital, în 
calitate de partener, a fost din nou alături de elevii școlilor 
ieșene și a unor școli din ţară la cea de-a  XIX-a ediţie” a 
acestui concurs naţional. 

 Știu şi aplic 
 ApaVital, în calitate de partener, a participat la 
Concursul Naţional „Știu și aplic. Securitatea și Sănătatea 
în Muncă se deprind de pe băncile școlii”, ediţia a V-a, 
organizat de Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași, Inspecţia 
Muncii și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași. Concursul 
s-a desfășurat în perioada 26-28 mai 2017. Concursul 
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s-a desfășurat pe 5 secţiuni: teoretic superior, teoretic 
inferior, tehnic superior, tehnic inferior și profesional, 
participând 186 de elevi și 49 profesori, din 31 de judeţe.

 Vizite la obiective ApaVital  
 În cadrul activităţilor de practică și de laborator 
ale unităţilor de învăţământ din Iași, peste 1880 de elevi, 
studenţi și cadre didactice, atât români cât și străini, ne-
au trecut pragul în staţiile de tratare a apei potabile din 
Iași, Timișești, Hârlău și staţiile de epurare a apelor uzate 
din Dancu, Pașcani și Târgu Frumos. Au prezentat interes 
și Staţiile de Pompare din Iași cât și sistemele de captarea 
apei Timișești și Prut. 

   ApaVital - partener în cadrul Proiectului ”Nicolae 
Gane şi modernizarea Iaşului în context european”
 În 28 septembrie 2017, ApaVital a participat în 
calitate de partener al Colegiului Agricol și de Industrie 
Alimentară ”Vasile Adamachi” din Iași la Conferinţa 
”Nicolae Gane și 150 de ani de Convorbiri literare” din 

cadrul Proiectului ”Nicolae Gane și modernizarea Iașului 
în context european”. Reprezentantul ApaVital a vorbit 
auditoriului despre importanţa aducţiunii Iași - Timișești și 
despre rolul primarului Nicolae Gane la realizarea acestui 
proiect, la final fiind prezentat filmul „Apă limpede, bună 
și rece…”. 

 ApaVital a participat la prima ediție a Târgului 
Internațional de Cariere în Inginerie
 În zilele de 9 și 10 noiembrie 2017, ApaVital a 
participat la Târgul internaţional de cariere în inginerie, 
organizat de către Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 
din Iași. Evenimentul s-a desfășurat la sediul facultăţii de 
Inginerie Chimică și Protecţia Mediului. Tinerii studenţi 
care au fost interesaţi de un job în cadrul companiei 
noastre, au avut ocazia de a primi toate informaţiile 
necesare de la specialiștii din cadrul Serviciului Resurse 
Umane.  
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Parteneriat ApaVital – Colegiul Național „Emil Racoviță” 
În perioada 17 - 19 noiembrie, la Colegiul Național „Emil 
Racoviță” din Iaşi s-a desfăşurat a IX-a ediție a Conferinței 
IaşiMUN. Conferinţele MUN (Model United Nations) sunt 
organizate în toată lumea și sunt recunoscute la nivel 
internaţional ca fiind cele mai vii și educative activităţi 
prin care elevii sunt introduși într-un mediu formal de 
dezbateri. La ediţia din acest an au participat 163 de 
liceeni din Iași, din ţară și din Republica Moldova. 

Cadouri de Crăciun 
Moș Crăciun a trecut pe la ApaVital, și-a umplut sacul cu 
daruri dulci și a purces cât de iute, pe drumuri pudrate 
cu nea, către copiii cuminţi din Scobâlţeni, Budăi, Podu 
Iloaiei, Răchiteni, Tg. Frumos, Buznea, Belcești, Horlești, 
Scopoșeni, Bogdănești, Zaboloteni, Hermeziu, Trifești, 
Pașcani, Horpaz, Uricani, Iași, Rediu și Valea Lupului. 
Osteneala moșului a fost răsplătită cu …150 de zâmbete.
 

  
ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE INTERNĂ 

Cupa ApaVital la șah 
Cea de-a treia ediţie a Cupei ApaVital la șah s-a desfășurat 
pe 17 februarie și a reunit 12 participanţi la start. Meciurile 
s-au desfășurat în sistem elveţian, pe parcursul a 6 runde. 



Crosul Apei, ediția a III-a
Sâmbătă 20 mai 2017, circa 80 de persoane au fost 
prezente, în calitate de concurenţi sau de susţinători, 
la cea de-a treia ediţie a Crosului Apei, o competiţie 
rezervată lucrătorilor ApaVital și copiilor acestora. Cursele 
s-au desfășurat pe mai multe categorii de vârstă, la 
feminin și masculin/ fete și băieţi, distanţele de parcurs 
având lungimi diferite.

Ziua ApaVital  
Pe 20 iulie 2017, peste 150 de lucrători ApaVital au fost 
prezenţi  la cantonul Chiriţa, pentru a sărbători împreună 
Ziua lucrătorului din Serviciile Publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Au fost premiaţi campionii de 
la concursurile organizate în ultimul an de ApaVital: 
biciclete, tenis de masă (simplu și dublu), șah, alergare, 
tenis de câmp (simplu și dublu) și fotbal. A fost organizată 
și o tombolă pentru cei prezenţi iar 10 norocoși au plecat 
acasă cu premiile cele mari, respectiv 5 tablete Lenovo și 
5 telefoane smartphone LG 4K.  Au mai fost acordate, prin 
tragere la sorţi, un număr de 84 de obiecte promoţionale 
cu însemnele ApaVital. 

Cupa ApaVital la tenis de câmp 
În perioada 29 mai – 9 iunie 2017 s-a desfășurat cea 
de-a treia ediţie a concursului de tenis de câmp “Cupa 
ApaVital”, cu turnee de simplu și de dublu masculin. Au 
participat 22 de angajaţi la proba de simplu și 16 la proba 
de dublu masculin, meciurile desfășurându-se pe zgură.  

 Drumul Apei 
Vineri 8 septembrie 2017, pe malul lacului Chiriţa s-a 
desfășurat cea de-a doua ediţie a concursului de biciclete. 
Participanţii au avut de parcurs două ture de lac, respectiv 
o distanţă de circa 15 km. 

Cupa ApaVital la popice 
Pe 25 noiembrie, Complexul Sportiv CFR din Iași a găzduit 
prima ediţie a concursului Cupa ApaVital la popice. 
Au participat 15 concurenţi la proba masculină și 6 
concurente la proba feminină. 

Ziua Pensionarilor 
Pentru 37 dintre colegii noștri, anul 2017 a însemnat 
anul pensionării. În semn de preţuire pentru activitatea 
desfășurată în cadrul societăţii, Serviciul Resurse Umane 
a organizat, la mijlocul lunii noiembrie, o nouă ediţie a 
Sărbătorii pensionarilor, ajunsă la cea de-a V-a ediţie. 
 
Cupa ApaVital la tenis de masă 
În luna decembrie, la ApaVital a fost organizată cea de-a 
treia ediţie a Cupei ApaVital la tenis de masă, la care s-au 
înscris 24 de concurenţi pentru proba de simplu și 10 
echipe la proba de dublu. 
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Iaşi, Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Centrul de contact: 0232.969

contact@apavital.ro
www.apavital.ro
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