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1. INTRODUCERE 
 

1.1. Prezentarea companiei 
 

SC AQUABIS SA a luat fiinţă prin reorganizarea Regiei Autonome AQUABIS, aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în baza OUG nr 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. 
Această măsură administrativă a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr 
75/20.11.2007. 

 SC AQUABIS SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe 
acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu actul constitutiv. 

SC AQUABIS SA are sediul social în România, municipiul Bistriţa, Str. Parcului, nr. 1, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 

SC AQUABIS SA are următoarele puncte de lucru: 
-Staţie de tratare Anieş, situată în com.Maieru, sat Anieş, str.Valea Anieşului nr.FN, jud.Bistriţa-Năsăud. 
-Staţie de epurare Rodna, situată în com.Rodna, str.Principală nr.1, jud.Bistriţa-Năsăud. 
-Staţie de tratare Bistriţa-Bârgăului, situată în com.Bistriţa-Bârgăului, str.Principală nr.878, jud.Bistriţa-
Năsăud 
-Captare Colibiţa, situat in com.Bistriţa-Bârgăului, sat.Colibiţa, jud.Bistriţa-Năsăud  
-Captare Cuşma, situat in com.Livezile, sat Cuşma, jud.Bistriţa-Năsăud  
 -Staţie de tratare Bistriţa, situata in mun.Bistrita, str. Calea Moldovei nr.10, jud.Bistrita-Nasaud.    
-Statie de epurare Bistrita, situata in mun.Bistrita, str.Simpozionului nr.1, jud.Bistrita-Nasaud.   
-Depozit Bistrita, situat in mun.Bistrita, str.Poligonului nr.4, jud.Bistrita-Nasaud.   
-Rezervoare Bistrita, situat in mun.Bistrita, str.Tarpiului nr.FN, jud.Bistrita-Nasaud.    
Punctele de lucru nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile primare in conditiile Legii 
contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Statie de tratare apa Rebra ,situata in comuna Rebrisoara , sat Rebrisoara , nr. 378/A , jud. Bistrita-Nasaud 
-Statie de epurare Nasaud , situata in oras Nasaud , str. Valea Podului nr. 1D , jud. Bistrita-Nasaud 
-Sediu secundar Nasaud , situat in oras Nasaud , P-ta Unirii , nr. 4 , jud. Bistrita-Nasaud 
-Statie de tratare apa Beclean , situata in localitatea Beclenut , jud. Bistrita-Nasaud 
-Statie de epurare ape uzate Beclean , situata in oras Beclean ,str. Ion Creanga nr. 36 , jud. Bistrita-Nasaud 
-Sediu secundar Beclean , situat in oras Beclean , str. Trandafirilor , nr. 3, jud. Bistrita-Nasaud 
-Statie de tratare apa Singeorz-Bai , situata in oras Singeorz-Bai , str. Carpatilor , nr. F.N. , jud. Bistrita-
Nasaud 
-Statie de epurare ape uzate Singeorz-Bai , str. Republicii , nr. 2/x , jud. Bistrita-Nasaud 
-Sediu secundar Singeorz-Bai , str. Republicii , nr. 27 , jud. Bistrita-Nasaud  
 

 Acţionarii SC AQUABIS SA sunt: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, oraşul 
Beclean, oraşul Năsăud, oraşul Sîngeorz Băi, com. Milaş, com. Rebra, com. Rebişoara, com. Rodna, com. 
Salva, com. Şieuţ, com. Telciu şi com. Budacul de Jos.   
  Activitatea SC AQUABIS SA are ca principal scop: 

- captarea, tratarea, transportul şi distribuţia apei potabile; 
- colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate şi apelor meteorice. 
Capitalul social total subscris al companiei este de 5.732.200 lei, in numerar si natura, din care 1.520.400 

lei, in natura, divizat in 40.836 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 140,37 lei fiecare. Capitalul 
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social este integral vărsat de acţionari. Actionarii participa la capitalul social cu aporturi in numerar/natura, 
subscrise si varsate dupa cum urmeaza: 
  1 Judeţul Bistriţa-Năsăud 5.142.400 lei reprezentând 36.634 actiuni (89,71%) 
 2 Muncipiul Bistriţa 40.500 lei reprezentând 289 actiuni (  0,71%) 
 3 Oraşul Beclean 123.200 lei reprezentând 878 actiuni (  2,15%) 
 4 Oraşul Năsăud 139.100 lei reprezentând 991 actiuni (  2,43%) 
 5 Oraşul Sângeorz-Băi 98.200 lei reprezentând 700 actiuni (  1,71%) 
 6 Comuna Milaş 21.100 lei reprezentând 150 actiuni (  0,37%) 
 7 Comuna Rebra 38.100 lei reprezentând 271 actiuni (  0,66%) 
 8 Comuna Rebrişoara 12.400 lei reprezentând 88 actiuni  (  0,22%) 
 9 Comuna Rodna 20.000 lei reprezentând 142 actiuni (  0,35%) 
10 Comuna Salva 9.400 lei reprezentând 67 actiuni (  0,16%) 
11 Comuna Şieuţ 32.100 lei reprezentând 229 actiuni (  0,56%) 
12 Comuna Telciu 40.000 lei reprezentând 285 actiuni (  0,70%) 
13 Comuna Budacu de Jos 15.700 lei reprezentând 112 actiuni (  0,27%) 
 

Aportul în natura, in valoare de 1.520.400 lei se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei 
Autonome Judetene de Apa AQUABIS Bistriţa-Năsăud, evidentiata in situatia patrimoniului la data de 
30.09.2007 conform anexa 2 la Hotararea Consiliului Judeţean privind infiintarea SC AQUABIS SA Bistriţa-
Năsăud. 
  Societatea nu poate avea decat capital integral public, reprezentand aport al Autoritatilor Locale 
membre ale Asociatiei. 

  

Din punct de vedere organizatoric, SC AQUABIS SA are în structura sa conducerea operativă, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, compartimente funcţionale, secţii şi sectoare de producţie, 

impartite pe cinci directii: 

- A. Direcţia Generală 

- B. Direcţia Economică 

- C. Direcţia Calitate 

- D. Direcţia Tehnică 

- E. Direcţia Producţie 

A. Componenţa Direcţiei Generale 

 Biroul Audit  Intern 

 Biroul achiziţii 

 Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA 

 Unitatea de Implementare Proiect Fond de Coeziune 

 Biroul Resurse Umane 

 Biroul administrativ, paza, protocol 

 Oficiul Juridic 
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 Oficiul informatic 

 Compartimentul sănătatea-securitatea muncii 

B. Componenţa Direcţiei Economice 

 Serviciul urmărire încasare- producţie 

 Biroul contractare  

 Biroul facturare 

 Serviciul financiar contabil 

 Birou aprovizionare 

C. Componenţa direcţiei calitate 

 Compartiment managementul calităţii 

 - Laboratoare de incercari fizico-chimice si bacteriologice 

 Compartiment managementul mediului,metrologie 

 - Laborator metrologic 

 Compartiment relaţii cu publicul 

 Compartiment management SSM 

D. Direcţia tehnică 

 Birou tehnic investiţii 

 Compartiment automatizări mecano-energetic 

 Secţia captare tratare Bistriţa 

 Secţia canalizare Bistriţa 

 Secţia apă- canal Rodna 

 Secţia apă- canal Bârgău  

 Secţia apă- canal Beclean 

 Secţia apă- canal Năsăud 

 Secţia apă- canal Sîngeorz Băi 

E Direcţia producţie 

 Compartiment citiri contoare 

 Compartiment control pierderi, autocitiri 

 Compartiment intervenţii, preluări clienţi noi 

 Secţia reţele apă 

 Sector monitorizare clienţi rural 

 Sector transporturi 
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1.2. Misiune, viziune şi obiective  generale 
 

Viziunea SC  AQUABIS  SA este aceea de a acţiona ca un operator regional modern la nivelul 
cerintelor europene prin: 

-  oferirea unor servicii de calitate prin competenta si profesionalism. 

- îmbunatatirea continua a serviciilor pentru satisfactia clientilor intr-un mediu mai curat. 

- crearea unei organizatii moderne, puternice, cu un management performant. 

Misiunea societăţii este: 
 Oferirea către clienţii noştri a unei ape potabile de o calitate foarte bunã, în  conformitate cu 

standardele Directivei 98/83/CE şi colectarea şi tratarea apelor uzate conform standardelor în 
vigoare, reducerea întreruperilor cauzate de intervenţiile la reţelele de apã şi canalizare,  
asigurarea unei comunicări şi informări a populaţiei printr-un departament specializat de 
relaţii cu publicul care sã conducã la imbunãţãţirea imaginii companiei. 

 Folosirea forţei de muncã calificatã corespunzãtor pentru optimizarea activitãţii, prin oferirea 
unor programe de specializare şi perfecţionare continuã a cunoştinţelor din domeniu, 
folosirea unor mijloace de muncã performante şi modernizarea programelor informatice, care 
sã conducã la îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi la creşterea nivelului de salarizare, având 
la bazã aplicarea unui bun management şi coordonarea eficientã a activitãţii instituţiei. 

 Sã asigurãm eficientizarea activitãţii la nivelul tuturor sediilor secundare, astfel încât 
acţionarii societãţii sã aibã garanţia serviciilor de apã şi canalizare la un nivel ridicat de 
satisfacere a nevoilor clienţilor şi un program de investiţii care sã asigure necesitãţile de 
dezvoltare a infrastructurii de apã şi canalizare din fiecare localitate. 

 Garantarea pãstrãrii  şi conservãrii unui mediu sãnãtos prin reducerea consumului de energie, 
folosirea biogazului pentru producerea energiei electrice folositã în procesul de epurare, 
asigurarea unor parametri de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în emisar în limitele 
NTPA 001/2005 şi reducerea riscului apariţiei incidentelor în reţeaua de canalizare. 

 
Obiectivele generale ale SC AQUABIS SA  
Obiectivul de baza al SC AQUABIS SA este satisfacerea cerintelor clientilor in ceea ce priveste 

asigurarea, din punct de vedere cantitativ si calitativ, a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, in 
conditiile unei reale preocupari pentru protejarea mediului inconjurator. În realizarea acestui obiectiv major 
operatorul a promovat urmatoarele actiuni strategice:  

 imbunatatirea calitatii apei furnizare consumatorilor şi furnizarea apei la parametrii de 
potabilitate impusi de normativele in vigoare;  

 asigurarea necesarului de apa la consumatori in conditii optime de presiune si debit;  

 diminuarea numarului de intreruperi in alimentarea cu apa datorate avariilor;  

 modernizarea statiilor de tratare a apei si reabilitarea retelelor de distributie a apei si de 
canalizare a apelor uzate;  

  urmarirea eficientei parametrilor functionali ai statiilor de tratare;  

  intensificarea actiunilor de supraveghere si asistenta tehnica;  
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 organizarea, urmarirea si instruirea personalului;  

  implementarea sistemului integrat de management - calitate – mediu; 

 utilizarea eficienta a resurselor de apa; 

 promovarea tehnologiilor performante si ecologice pentru minimizarea emisiilor poluante si a 
impactului proceselor tehnologice, asupra vietii si sanatatii oamenilor si mediului; 

 îmbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor; 

 reducerea riscurilor privind accidentele de munca.  

 
1.3. Problemele principale 

 
În stabilirea strategiei de afaceri pe termen lung, este deosebit de important de identificat problemele 

principale, probleme la care trebuie să se găsească rezolvarea în perioada ce urmează. De asemenea, este 
absolut obligatoriu ca SC AQUABIS SA să ţină cont de constrângerile stabilite prin Contractul de Delegare a 
gestiunii serviciului, de cele din angajamentele asumate prin Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul major 
finanţat din Fondul de Coeziune şi, nu în ultimul rând, de nevoile investiţionale ale societăţii ca urmare a 
angajamentelor României date de statutul de stat membru al UE.  

Principalele probleme cu care se confruntă SC AQUABIS SA, în mod particular, dar care sunt 
probleme ale întregului sector de alimentare cu apă şi canalizare din România, sunt următoarele: 

2. Capacităţile de producţie a apei potabile au fost supradimensionate. În prezent consumul mediu a 
scăzut în mod constant. Ca urmare, costurile pentru menţinerea calităţii corespunzătoare a apei 
potabile la toţi consumatorii sunt mai ridicate. 

3. Pierderile din sistemul de distribuţie sunt foarte ridicate. 
4. Lipseşte un sistem GIS; în cadrul noilor investiţii, din FC, este prevăzută realizarea acestui sistem în 

zona Năsăud şi Beclean, dar ar fi necesară extinderea sistemului la nivelul întregii arii de operare. 
5. Lipseşte un model matematic de optimizare din punct de vedere hidraulic a reţelei. 
6. Nu există o echilibrare hidraulică a reţelei. 
7. Dificultăţi în gestionarea apelor pluviale. 
8. Nerespectarea unor normative legale privind azotul şi fosforul în apele uzate epurate. 
9. Existenţa unor zone cu colectarea apelor uzate în care cota este mai joasă decât radierul colectorului 

principal, zone care necesită staţii de pompare. 
10. Obligaţia de management adecvat a nămolurilor rezultate în staţiile de epurare, care va implica unele 

costuri ridicate. 
 
1.4. Principalele obiective strategice 

 
Activitatea de planificare strategică a SC AQUABIS SA va fi actualizată în fiecare an, în strânsă legătură 

cu ciclul anual de planificare a activităţii care rezultă din prezentul plan de afaceri. 
În cadrul activităţii de stabilire a strategiei de afaceri pe termen lung sunt urmărite următoarele scopuri: 

 Cooperarea la toate nivelurile pentru a se crea o viziune şi o misiune comună privind alimentarea 
cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, 

 Dezvoltarea ţelurilor şi obiectivelor pentru implementarea viziunii stabilite, 
 Identificarea strategiilor de corelare între obiectivele stabilite şi performanţa curentă,  
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 Elaborarea strategiilor care să acopere toate aspectele caracteristice operatorilor din domeniul 
alimentării cu apă şi al canalizării, elaborarea planurilor de acţiuni pentru transpunerea strategiilor 
în practică în vederea îmbunătăţirii tuturor operaţiunilor. 

În scopul stabilirii pe termen lung a strategiei de afaceri a fost necesară mai întâi realizarea unei 
analize strategice, respectiv a evaluării punctelor forte, punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor 
legate de mediu (analiza SWOT), care este prezentată mai jos. 
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ANALIZA SWOT SC AQUABIS SA 
Puncte tari 

o Experienţă îndelungată în domeniul serviciilor oferite, 
o Compania este certificată conform standardelor internaţionale 

de calitate- mediu- securitate, 
o Bună capacitate de producţie şi exploatare, 
o Număr mare de locuitori asiguraţi cu servicii de alimentare cu 

apă şi canalizare, 
o Grad de calificare ridicat şi experienţă mare a personalului 

implicat în exploatarea sistemului, 
o Dotare la nivel european cu echipamente şi tehnologie, 
o Realizarea unor importante extinderi şi reabilitări prin 

programe cu finanţare externă (MUDP II, ISPA; Fond de 
Coeziune), 

o Existenţa unui sistem corespunzător de facturarer, 
o Grad ridicat de contorizare a consumului de apă, 
o Existenţa laboratoarelor certificate de analiză a calităţii apei 

potabile şi a apei uzate, 
o Calitatea apei furnizate este la nivelul standardelor UE şi a 

legislaţiei naţionale. 

Puncte slabe  
o Reţele învechite, cu durată de viaţă aproape expirată şi care necesită 

reabilitare, 
o Supradimensionarea capacităţii de transport a reţelelor de alimentare cu 

apă şi canalizare, 
o Lipsa sistematizării localităţilor, 
o Deficienţe tehnice la sistemul de canalizare, 
o Număr ridicat de avarii pe reţele, număr ridicat de reclamaţii justificate, 
o Pierderi ridicate în sistemul de distribuţie (peste...%, inclusiv consumul 

tehnologic), 
o Cererea de apă este variabilă în timp şi greu de apreciat în avans, 
o Existenţa reţelelor din materiale necorespunzătoare din punct de vedere 

al standardelor UE, 
o Deficienţe în fluxurile de resurse necesare co-finanţărilor, 
o Existenţa unor zone ale mun. Bistriţa în afara reţelei de alimentare cu 

apă şi canalizare, 
o Slaba racordare la reţelele nou realizate a locuitorilor din zonele 

derservite, 
o Canalizarea este de tip unitar, fiind subdimensionată în cazuri de 

precipitaţii abundente, 
o Lipsa sistemului GIS, 
o Preluarea în administrare a unor investiţii realizate de comunităţi locale, 

investiţii care se dovedesc greu de gestionat. 
 

Oportunităţi 
o Potenţiale finanţări din fonduri europene în vederea extinderii, 

reabilitării, modernizării sistemului de transport şi a 
tehnologiei de tratare, a reducerii pierderilor de apă, 

o Capacitatea de producţie superioară cererii aduce oprtunitatea 
atragerii de noi utilizatori, 

o Posibilitatea dezvoltării activităţilor conexe. 

Ameninţări  
o Reţelele învechite pot duce la: 

– Creşterea numărului de avarii şi de întreruperi, 
– Creşterea pierderilor pe reţea, 
– Creşterea costurilor de întreţinere şi utilizare, 
– Posibile daune, 
– Creşterea tarifelor pentru acoperirea costurilor, 
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o Lipsa unor noi investiţii pentru retehnologizări şi modernizări poate 
duce la pierderea de potenţiali noi clienţi cît şi a celor existenţi, 

o Colmatarea reţelelor de canalizare din cauza supradimensionării 
capacităţii reţelei, 

o Apă potabilă necorespunzătoare din cauza supradimensionării reţelei, 
cu posibile afectări a sănătăţii populaţiei, 

o Posibilitatea ca operatorul să nu se adapteze cerinţelor asigurării 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivel regional, 

o Programele de investiţii finanţate din fonduri comunitare sunt expuse 
posibilităţii de apariţie a lipsei de flux financiar necesar finanţării (atât 
din surse interne cât şi externe), ceea ce poate duce la blocarea unor 
lucrări sau pierderea de finanţări UE. 
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În urma celor mai sus prezentate, se pot stabili următoarele obiective şi scopuri strategice:   
 

1. Obiectiv: Furnizarea apei în conformitate cu standardele impuse de legislaţia naţională şi 
comunitară. 
Scop: Furnizarea apei potabile ce respectă standardele, permanent, tuturor clienţilor conectaţi la 
reţeaua de apă potabilă. 

2. Obiectiv: Management adecvat al apelor uzate şi al procesului de epurare a acestora.  
Scop: Colectarea apelor uzate şi eficientizarea procesului de epurare. 

3. Obiectiv: Utilizarea activelor operatorului în mod eficient, astfel încât serviciul livrat să fie optim. 
Scop: Îmbunătăţirea siguranţei serviciului de livrare a apei la un cost global minim. 

4. Obiectiv: Furnizarea de informaţii periodice persoanelor calificate şi relaţiile cu clienţii. 
Scop: Furnizarea unui mecanism eficient ce va avea rolul de a răspunde atât cerinţelor de 
informaţii interne cât şi celor externe. 

5. Obiectiv: Dezvoltarea şi implementarea unor strategii de operare şi extindere pe termen lung şi 
implementarea acestora. 
Scop: Realizarea unui management consecvent pentru operator.. 

6. Obiectiv: Maximizarea potenţialului angajaţilor. 
Scop: Creşterea eficienţei globale a operatorului. 

7. Obiectiv: Taxarea şi facturarea corectă a serviciilor oferite. 
Scop: Dezvoltarea unor tarife corespunzătoare şi facturarea corectă pentru toate comunităţile 
deservite.  

8. Obiectiv: Managementul resurselor informatice. 
Scop: Managementul eficient al organizaţiei. 

9. Obiectiv: Implementarea unui sistem de management energetic. 
Scop: Eliminarea consumului ineficient de energie.. 

10. Obiectiv: Îmbunătăţirea continuă a managementului financiar. 
Scop: Obţinerea profitului în afacere; Generarea de numerar; Asigurarea unui profit adecvat din 
investiţii, în funcţie de riscuri şi resurse investite. 
 
1.5.  Strategia de afaceri pe termen lung 

 
După stabilirea obiectivelor şi scopurilor strategice ale companiei, apare problema 

implementării scopurilor stabilite, scopuri care vor fi traduse în acţiuni.  
Pentru a se putea eficientiza, îmbunătăţi şi dezvolta compania, este absolut obligatoriu să fie 

identificate soluţii la problemele operaţionale specifice ce apar din cauza cererii directe de servicii din 
partea clienţilor şi din cauza incapacităţii infrastructurii operaţionale.  

Strategia prezentă are şanse de succes dacă: 
- Întreaga conducere executivă a SC AQUABIS SA se angajează la implementarea acţiunilor 

identificate ca necesare şi incluse în planurile de acţiune corespunzătoare.  
- Se stabileşte o structură organizaţională adecvată. 
- Planurile de acţiune sunt comunicate întregului personal, angajaţii putând astfel să îşi 

îndeplinească atribuţiile în implementarea acţiunilor. 
- Preogresul înregistrat este revizuit periodic. 
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În stabilirea prezentei strategii, după identificarea obiectivelor strategice şi a scopurilor 
acestora, ele sunt cuprinse în planul de management general. Pasul următor este trecerea acestor 
obiective în cadrul planurilor operaţional, financiar, planul privind relaţiile cu clienţi, managementul 
resurselor umane şi de mediu, acestea fiind detaliate şi clarificate asupra a ceea ce trebuie făcut, când 
trebuie făcut şi de către cine trebuie făcut. 

Întrucât posibilităţile financiare ale companiei sunt limitate, atât datorită faptului că se înregistrează o 
scădere a producţiei fizice, cât şi datorită constrângerilor financiare provenite din rambursarea împrumuturilor 
contractate pentru realizarea investiţiilor prin programele ISPA şi FC, obiectivele stabilite în prezentul plan de 
administrare vor trebui realizate cu sursele existente pentru funcţionarea normală, urmând ca, acolo unde se 
propune realizarea unor studii (de oportunitate pentru externalizare de ex.), acestea să fie realizate, în măsura 
posibilităţilor, cu personalul propriu al SC AQUABIS SA. 

Fiecarea sarcină care rezultă din obiectivele strategice, odată cuprinsă în planurile subsecvente, 
va avea un ofiţer responsabil, care se va asigura că sarcina se realizează.  

Pe toată durata implementării acestui plan, monitorizarea performanţei trebuie reluată la 
intervale regulate. 

Avându-se în vedere faptul că SC AQUABIS SA a devenit operator regional, o stragie de management 
adecvat şi care să cuprindă toate aspectele va fi finalizată doar când vor fi elaborate şi în curs de implementare 
strategiile necesare. 

Ca urmare a creditului contractat la BERD, necesar cofinanţării propirii pentru proiectul finanţat din 
FC, a apărut necesitatea ca SC AQUABIS SA să participe la un poiect de benchmarking, împreună cu alţi 12 
operatori în acelaşi domeniu din România, toţi fiind beneficiari ai unor finanţări BERD. 

Prin participarea la acest sistem se poate monitoriza îmbunătăţirea serviciului operaţional şi a 
eficienţei pentru fiecare companie în parte, prin folosirea indicatorilor de performanţă. 

Indicatorii de performanţă sunt folosiţi pentru a furniza managerilor o perspectivă de ansamblu asupra 
performanţei şi a dezvoltării generale a utilităţii. Acest sistem se concentrează mai ales pe: 

 Activitatea economică principală a operatorului, 
 Folosirea resurselor esenţiale, 
 Realizarea ţintelor de performanţă definite şi îmbunătotţirea obiectivelor. 
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2. PREZENTARE STRATEGICĂ 
 

2.1. Rezumatul situaţiei curente 
 

Conform situaţiilor financiare preliminare pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2012, situaţia SC 

AQUABIS SA  este după cum urmează: 

o În anul 2012, producţia a crescut uşor faţă de 2011 cu 119,2 mii mc, datorită extinderilor 

realizate prin programul ISPA.. 

o Consumurile de reactivi şi energie electrică au crescut uşor în anul 2012 faţă de 2011. 

o La nivelul anului 2012, SC AQUABIS SA deservea 28.841 clienţi persoane fizice şi 2.987 

clienţă persoane juridice, în creştere faţă de 2011. Facturarea serviciilor se face lunar, în baza 

tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate potrivit prevederilor legale, pe bază de 

contract.  

o Societatea asigură servicii de alimentare cu apă potabilă 24 din 24 de ore, la presiune de 1,5 până 

la 5 bari. 

o Serviciile de canalizare se asigură la 67,7 % din beneficiarii serviciilot de apă, zonele deficitare 

în reţele de canalizare fiind zona nou construită a mun. Bistriţa şi zonele rurale. 

o Capacităţile de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate aflate în administrarea societăţii, permit 

extinderea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 

o S-a asigurat aprovizionarea ritmică cu materii prime şi materiale consumabile necesare 

funcţionării şi întreţinerii activităţii de producţie şi auxiliare a societăţii, fără a se crea stocuri 

supranormative. 

o Principalele rezultate ale activităţii de producţie pentru anul 2012 se prezintă astfel: 

Nr 

crt  

Indicatori  UM Realizat 

2010 

Realizat 

2011 

Programat 

2012 

Realizat 

2012 

%   

1 Apa distribuită Lei  17.239.932 17.971.500 20.542.132 19.694.585 96 

 Mii 

m3 

7.569,2 7.417,7 7.800,200 7.536,874 97 

Populaţie  Lei  11.080.943 11.887.255 12.775.582 13.184.648 103 

 Mii 

m3 

4.841,9 4.870,6 4.850,00 4.998,809 103 

Agenţi 

economici 

Lei  6.158.989 6.084.245 7.766.550 6.509.937 84 
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 Mii 

m3 

2.727,3 2.547,1 2.950,20 2.538,065 86 

2 Canalizare  Lei  6.689.006 7.702.857 9.702.664 9.610.334 99 

 Mii 

m3 

6.724,4 5.440,8 6.500,00 6.640,366 102 

Populaţie  Lei  3.857.309 4.581.898 5.622.605 5.872.992 104 

 Mii 

m3 

3.806,8 3.740,8 3.765,700 3.939,373 105 

Agenţi 

economici 

Lei  2.831.697 3.120.959 4.080.059 3.737.342 92 

 Mii 

m3 

2.831,6 2.700,00 2.734,30 2.700,993 99 

3 Prestaţii apă-

canal 

Lei  278.584 321.742 491.000 325.721 66 

4 Alte servicii Lei  505.227 686.212 509.000 588.049 116 

5 Producţie din 

imobilizări 

Lei  427.161 314.114 724.551 724.551 100 

 TOTAL Lei  25.139.910 26.997.125 31.969.347 30.943.240 97 

 

o Indicatorii financiari se prizintă astfel: 

Nr 

crt 

Indicatori  Realizat 2010 lei Realizat 2011 lei Realizat 2012 lei 

(situaţie preliminară) 

1 Cifra de afaceri 24.712.753 26.683.009 29.304.923 

2 Venituri totale, din care 29.815.483 30.670.407 33.411.510 

3 - venituri din exploatare 26.248.758 28.266.301 31.969.846 

4 - venituri financiare 3.566.725 2.404.106 1.441.664 

5 Cheltuieli totale, din care:  29.952.531 30.539.902 32.717.236 

6 - cheltuieli din exploatare 25.696.280 28.075.646 29.552.830 

7 - cheltuieli financiare 4.256.251 2.464.438 3.164.406 

8 Profit sau pierdere brută, din 

care: 

137.048 130.505 694.274 

9 - profit din exploatare 552.478 190.837 2.417.016 

10 - pierdere financiară 689.526 60.332 1.722.742 
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11 Impozit pe profit 9.183 45.934 111.084 

12 Profit sau pierdere netă 146.231 84.571 583.190 

 

Se remarcă faptul că, faţă de anul 2011, cifra de afaceri a crescut cu 9,82 %, veniturile din exploatare cu 

13,10 %, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 7,13 % iar cele din exploatare cu 5,26 %. Creşterea din 

exploatare se datorează aplicării unor tarife majorate în anul 2012. 

 Analizând cheltuielile de exploatare pe categorii faţă de perioada anterioară, rezultă următoarea situaţie: 

 

Nr crt Categorie cheltuieli Realizat 2010 lei Realizat 2011 lei Realizat 2012 lei 

1 Cheltuieli materiale 3.132.262 3.047.647 3.197.985 

2 Cheltuieli cu energia şi 

apa 

3.912.771 4.309.266 4.855.641 

3 Cheltuieli cu personalul 12.808.461 14.620.205 15.175.926 

4 Cheltuieli cu 

amortizarea 

1.520.250 1.550.877 1.544.106 

5 Cheltuieli cu prestaţiile 

externe 

3.826.928 3.947.242 4.582.211 

 

 Ca proporţie în structura cheltuielilor, cheltuielile cu personalul deţin ponderea cea mai mare, 

respectiv 51,69 % din nivelul costurilor de exploatare.  

Profitul din exploatare a crescut  în 2012 faţă de 2011.   

În anul 2012, societatea a înregistrat un profit brut de 694.274  lei, determinat ca diferenţă între profitul 

din exploatare şi pierderea financiară.  Conform metodologiei de calcul, societatea a determinat suma de 

111.084 lei reprezentând impozit pe profit aferent anului 2012. 

După înregistrarea impozitului pe costuri, societatea a înregistrat un profit contabil în sumă de 583.190 lei. 

Indicatorii economico- financiari ai societăţii în anul 2012, comparativ cu anii precedenţi, se prezintă 

astfel: 

 

Nr crt Indicatori  2010 % 2011 % 2012 % 

1 Rata lichidităţii generale 3,15 11,80 3,11 

2 Rata rapidă a lichidităţii 3,11 11,68 3,08 

3 Rata profitului operaţional  2,10 0,68 7,56 

4 Rata de îndatorare 24,00 13,93 10,14 
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5 Gradul de îndatorare 0,75 0,71 0,68 

6 Rata activelor totale 0,12 0,12 0,31 

7 Perioada încasării clienţilor 55 54 55 

 

 Situaţiile financiare anuale pe baza cărora s-au identificat valorile de mai sus s-au întocmit pe baza 

balanţei de verificare la 31.12.2012, a balanţei analitice şi a fişelor de cont analitice şi sintetice, dar 

reprezintă încă o situaţie preliminară, încheierea exerciţiului financiar 2012 nefiind încă realizată.  

 
2.2. Estimarea  cererii de servicii de apă şi canalizare în ariile deservite 
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SITUATIA 
                   debitelor de apa captate,cons.teh.tratare,cons.teh.pe retele,introduse,distribuite, facturate si pierderi total societate, pe anul 2012 

LUNA Q Captat      
- mc - 

Cons.Tehn. 
Tratare          
- mc - 

Q 
Introdus   

- mc - 

Cons.Tehn. 
pe retele      

- mc - (4 %) 

Q. 
Distribuit        

- mc - 

Q.Facturat          
- mc - 

Agenti ec.               
- mc - 

Populatie 
   - mc - 

Pierderi         
- mc - % 

Ianuarie 1,317,715 102,558 1,215,157 48,606 1,166,551 387,907 127,965 259,942 778,644 66.7 
Februarie 1,305,033 96,768 1,208,265 48,331 1,159,934 557,172 188,368 368,804 602,762 52.0 
Martie 1,391,920 98,910 1,293,010 51,720 1,241,290 595,519 206,423 389,096 645,771 52.0 
Trim. I  4,014,668 298,236 3,716,432 148,657 3,567,775 1,540,598 522,756 1,017,842 2,027,177 56.8 
Aprilie 1,288,168 100,178 1,187,990 47,520 1,140,470 606,405 205,151 401,254 534,065 46.8 
Mai  1,362,561 101,112 1,261,449 50,458 1,210,991 625,501 210,538 414,963 585,490 48.3 
Iunie 1,366,400 104,381 1,262,019 50,481 1,211,538 625,782 223,877 401,905 585,756 48.3 
Trim. II 4,017,129 305,671 3,711,458 148,459 3,562,999 1,857,688 639,566 1,218,122 1,705,311 47.9 
Sem. I 8,031,797 603,907 7,427,890 297,116 7,130,774 3,398,286 1,162,322 2,235,964 3,732,488 52.3 
Iulie 1,525,870 113,725 1,412,145 56,486 1,355,659 721,449 279,019 442,430 634,210 46.8 
August 1,515,050 127,915 1,387,135 55,485 1,331,650 741,311 244,044 497,267 590,339 44.3 
Septembrie 1,355,841 100,961 1,254,880 50,195 1,204,685 663,523 212,186 451,337 541,162 44.9 
Trim. III 4,396,761 342,601 4,054,160 162,166 3,891,994 2,126,283 735,249 1,391,034 1,765,711 45.4 
Octombrie 1,344,877 109,898 1,234,979 49,399 1,185,580 630,573 208,363 422,210 555,007 46.8 
Noiembrie 1,278,529 111,417 1,167,112 46,684 1,120,428 609,360 199,999 409,361 511,068 45.6 
Decembrie 1,331,572 106,209 1,225,363 49,015 1,176,348 803,971 245,288 558,683 372,377 31.7 
Trim. IV 3,954,978 327,524 3,627,454 145,098 3,482,356 2,043,904 653,650 1,390,254 1,438,452 41.3 
Sem. II 8,351,739 670,125 7,681,614 307,264 7,374,350 4,170,187 1,388,899 2,781,288 3,204,163 43.5 
TOTAL 
AN 16,383,536 1,274,032 15,109,504 604,380 14,505,124 7,568,473 2,551,221 5,017,252 6,936,651 47.8 
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Previziunile cererii de apă în aria de proiect- conform documentelor din Aplicaţia de finanţare pentru 
proiectul finanţat din Fondul de coeziune 

Indicator 2013 2018 2020 2030 2039 

Apă brută extrasă  15.452.711 16.615.400 16.880.788 17.972.538 18.550.488 
Uz tehnologic 871.762 874.729 888.976 945.212 975.737 
Pierderi de apă 4.549.770 4.916.588 4.995.539 5.568.769 5.988.518 
Apă facturată, din care 10.031.179 10.824.083 10.996.273 11.458.557 11.586.233 

a) Consumatori 
domestici 6.529.857 7.169.942 7.275.733 7.572.791 7.687.022 

Contorizat  6.529.857 7.169.942 7.275.733 7.572.791 7.687.022 
Pauşal  0 0 0 0 0 

b) Instituţii publice 923.781 924.944 925.449 926.706 926.808 
Contorizat  923.781 924.944 925.449 926.706 926.808 
Pauşal  0 0 0 0 0 

c) Agenţi economici 
(alţii decât cei din 
industrie) 1.121.014 1.186.971 1.251.630 1.286.942 1.292.745 

Contorizat  1.121.014 1.186.971 1.251.630 1.286.942 1.292.745 
Pauşal  0 0 0 0 0 

d) Agenţi economici 
din industrie 1.456.528 1.542.226 1.579.462 1.672.118 1.679.658 

Contorizat  1.456.528 1.542.226 1.579.462 1.672.118 1.679.658 
Pauşal  0 0 0 0 0 

  
Această previziune are la bază faptul că, în ciuda extinderii zonei cu servicii de apă, se va reduce 

volumul necesar de apă brută datorită, pe de o parte, lucrărilor de reabilitare propuse pentru reţelele de apă şi, 
pe de altă parte, scăderii consumului de apă ca rezultat al creşterii tarifelor de apă. 

Prognoza consumului specific de apă pentru consumatorii rezidenţiali după anul 2013 (după care nu se 
mai propun creşteri de tarife) ia în calcul elasticitatea consumului la venitul consumatorilor şi la tarif. 

Cererea de apă pentru consumatorii non-domestici va scădea ca urmare a tendinţei înregistrate şi până 
în prezent.   

După implementarea totală a proiectului finanţat din FC se aşteaptă o creştere graduală a volumului de 
apă deoarece consumatorii rezidenţiali ce vor beneficia de extinderile reţelelor vor fi branşaţi în timp.. privitor 
la consumul non-rezidenţial, creşterea consumului de apă este estimată a fi lentă, datorită creşterii foarte 
uşoare a consumului de apă al instituţiilor şi al companiilor. 
 

2.3. Procesul de regionalizare 
 

Procesul de regionalizare constă în concentrarea serviciilor furnizate către populaţia unui grup de 
unităţi administrativ- teritoriale acoperind o zonă geografică definitită de un bazin hidrografic sau de limite 
administrative (judeţ). În cazul SC AQUABIS SA, operatorul acoperă serviciile de alimentare cu apă pentru 
întreg judeţul Bistriţa-Năsăud (exceptând 2 comune, care sunt deservite de operatorul din jud. Mureş).  
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În scopul respectării angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare la UE şi dezvoltarea 
investiţiilor necesare în acest sens, a fost adoptat la nivel naţional şi aprobat de către UE Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu- POS Mediu. Unul din obiectivele specifice al acestui document îl reprezintă 
îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi de canalizare, prin furnizarea unor servicii de 
alimentare cu apă şi de canalizare aliniate politicilor şi practivilor UE, în majoritatea zonelor până în 2015 şi 
prin dezvoltarea unor structuri regionalizate de management al serviciilor de apă şi de canalizare eficiente.  

În cadrul POS Mediu, Axa prioritară 1 are următoarele obiective: 
- Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la tarife accesibile, 
- Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările, 
- Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă, 
- Îmbunătăţirea managementului nămolurilor provenite din apele uzate, 
- Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei. 
Pentru realizarea la nivel local a acestor obiective are ca  punct de pornire procesul de regionalizare, 

respectiv implementarea unui cadru instituţional adecvat în cadrul ariilor de acţiune a proiectelor de investiţii, 
pentru a combina serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare dezvoltate în respcetiva arie într-un proces de 
operare comun. Regionalizarea a fost considerată elementul cheie pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
infrastructurii locale de apă şi serviciilor de apă cu scopul de a îndeplini obiectivele de mediu, dar şi de a 
asigura caracterul durabil al investiţiilor, operaţiilor, strategiei de dezvoltare a sectorului apă pe termen lung şi 
al creşterii regionale echilibrate. 

Elementele instituţionale cheie ale acestui proces de regionalizare sunt: 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), 
- Operatorul Regional, 
- Contractul de Delegare. 
  

2.3.1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
 

ADI- structură de cooperare, cu personalitate juridică, organizată în baza legii dreptului privat, având 
statut de utilitate publică. 

ADI primeşte de la unităţile administrativ teritoriale membre mandat special şi acţionează în numele şi 
pentru acestea cu scopul de a satisface nevoile de interes general ale comunităţilor asociate privitoare la 
reglementarea organizaţională, finanţare, exploatare, monitorizare şi gestiune a serviciilor publice locale sub 
proprie răspundere. 

ADI este structura care deleagă managementul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către 
operatorul regional.  

ADI reprezintă interesele comune ale municipalităţilor membre privitor la serviciile de alimentare cu apă 
şi canalizare, în special referitor la strategia generală, investiţii, politica tarifară etc. 

 
2.3.2. Operatorul regional în jud. Bistriţa-Năsăud 

 
SC AQUABIS SA s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni în luna noiembrie 2007, prin HCJ BN nr 75/2007, în 

conformitate cu prevederile OUG 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome şi a Legii nr 215/2001 
privind administraţia publică locală. 

Odată cu includerea societăţii în programe de investiţii (MUDP II, ISPA) s-au înregistrat performanţe 
financiare şi de management.  
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În prezent există un nivel ridicat de experienţă în activitatea de exploatare şi există elemente de 
infrastructură funcţionale, dar care nu sunt folosite la întregul lor potenţial.  

Înfiinţarea operatorului regional ca societate comercială a fost aprobată de toţi membrii ADI. 
 

2.3.3. Contractul de delegare 
 

Contractul de delegare pentru managementul serviciilor de apă şi de canalizare este un contract încheiat 
între operatorul SC AQUABIS SA, în calitate de operator, şi ADI, fiind un contract unic pentru întreaga arie 
de proiect, corespunzând zonei de competenţă teritorială a tuturor unităţilor teritorial administrative care 
deleagă managementul serviciilor de apă şi de canalizare către operator. 

Contractul de delegare stabileşte obligaţiile şi drepturile specifice ale fiecărei părţi cu privire la derularea 
programelor de investiţii şi obţinerea unor niveluri de performanţă a serviciilor prestabilite. Operatorul este 
responsabil pentru administrarea, operarea, întreţinerea, îmbunătăţirea, reînnoirea şi extinderea, acolo unde 
este cazul, a tuturor mijloacelor fixe ce fac obiectul contractului, cel mai important risc asumat de operator 
fiind neplata serviciilor furnizate de către clienţi, conform prevederilor contractuale. 

Proprietatea asupra bunurilor publice şi responsabilitatea pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă 
şi de canalizare la costuri suportabile le revin autorităţilor locale. Bunurile publice rămân în proprietatea 
publică şi trebuie preluate de către unităţile administrativ teritoriale la încetarea contractului. Contractul de 
delegare este un angajament pe termen lung. Politica tarifară stabilită ca urmare a delegării are ca ţintă 
recuperarea completă a costurilor şi este aplicabilă de către operator în conformitate cu reglementările 
aplicabile emise de ANRSC sub controlul şi cu aprobarea unităţii administrativ teritorială. Finanţarea şi 
riscurile comerciale sunt asumate de către operator. 

Contractul de delegare prin care SC AQUABIS SA a devenit operator regional a fost încheiat în data de 
17.09.2008, între 49 unităţi administrativ teritoriale (CJ BN, cele 4 oraşe şi 44 de comune), ca autoritate 
delegantă şi SC AQUABIS SA, în calitate de operator.   

Contractul de delegare are patru părţi, după cum urmează: 
 Dispoziţii generale- conţine informaţii despre: delegare, bunurile – obiect al concesiunii, părţile 

contractante, sistemul financiar şi contabil, durata contractului de delegare, măsurile 
administrative şi posibilele penalităţi, modificarea Contractului. 

 Dispoziţii speciale- partea comună: principiile operaţionale, sistemul de lucrări, preţurile şi 
tarifele, calitatea serviciilor, relaţia cu consumatorii. 

 Dispoziţii speciale- apa: scopul şi aria, furnizarea serviciilor, preţul, calitatea serviciului furnizat 
utilizatorilor. 

 Dispoziţii speciale- apa uzată: scopul şi aria, furnizarea serviciilor, preţul, calitatea serviciului 
furnizat utilizatorilor. 

Contractul de delegare stabileşte şi Planul de evoluţie tarifară, plan stabilit în conformitate cu rezultatele 
analizei cost beneficiu realizată pentru proiectul major finanţat din Fondul de Coeziune: „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud. Bistriţa-Năsăud”. Potrivit acestui plan, acelaşi tarif va fi 
aplicat tuturor localităţilor membre ale ADI. 

 
 
 
 
 
Planul de evoluţie tarifară este după cum urmează: 
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Plan de acţiune tarife 
Tarife 

valabile 
31/12/2008 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tarif mediu OR- apă 1.75 2.171 2.17 2.17 2.17 2.17 

Tarif mediu OR- apă uzată 0.73 0.932 1.03 1.20 1.43 1.63 

         

1 Bistrita        

 Tarif apă  % 1.93 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată % 0.80 0.93 1.03 1.20 1.43 1.63 

 
 
 
 

 
Plan de acţiune tarife 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tarif mediu OR- apă 1.75 2.171 2.17 2.17 2.17 2.17 

Tarif mediu OR- apă uzată 0.73 0.932 1.03 1.20 1.43 1.63 

         

     11% 16% 20% 14% 

2 Beclean        

 Tarif apă  LEI/m3 1.54 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3 0.97 0.93 1.03 1.20 1.43 1.63 

     11% 16% 20% 14% 

3 Nasaud        

 Tarif apă  LEI/m3 1.75 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

                                                           
1 Presently applied tariff in Bistrita city, expressed in real prices, without VAT 
2 Idem 
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 Tarif apă uzată LEI/m3 0.27 0.93 1.03 1.20 1.43 1.63 

     11% 16% 20% 14% 

4 Sangeorz Bai        

 Tarif apă  LEI/m3 2.5 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3 0.7 0.93 1.03 1.20 1.43 1.63 

     11% 16% 20% 14% 

5 Branistea        

 Tarif apă  LEI/m3 1.54 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 
 
 

 
Plan de acţiune tarife 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tarif mediu OR- apă 1.75 2.171 2.17 2.17 2.17 2.17 

Tarif mediu OR- apă uzată 0.73 0.932 1.03 1.20 1.43 1.63 

         

 Tarif apă uzată LEI/m3     1.43 1.63 

        14% 

6 Caianu Mic        

 Tarif apă  LEI/m3    2.17 2.17 2.17 

       0% 0% 

7 Feldru        

 Tarif apă  LEI/m3 1.75 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3     1.43 1.63 

        14% 

8 Nimigea        
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 Tarif apă  LEI/m3    2.17 2.17 2.17 

       0% 0% 

9 Maieru        

 Tarif apă  LEI/m3 1.93 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3 0.80 0.93 1.03 1.20 1.43 1.63 

     11% 16% 20% 14% 

10 Sieu Magherus        

 
 
 

 
Plan de acţiune tarife 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tarif mediu OR- apă 1.75 2.171 2.17 2.17 2.17 2.17 

Tarif mediu OR- apă uzată 0.73 0.932 1.03 1.20 1.43 1.63 

         

 Tarif apă LEI/m3    2.17 2.17 2.17 

       0% 0% 

11 Sieu Odorhei        

 Tarif apă  LEI/m3    2.17 2.17 2.17 

       0% 0% 

12 Sintereag        

 Tarif apă  LEI/m3    2.17 2.17 2.17 

       0% 0% 

13 Petru  Rares        

 Tarif apă LEI/m3 1.54 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3     1.43 1.63 

        14% 
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14 Rebrisoara        

 Tarif apă  LEI/m3 1.75 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3   1.03 1.20 1.43 1.63 

      16% 20% 14% 

15 Rodna        

 
 
 

 
Plan de acţiune tarife 

Tarife 
valabile 

31/12/2008 

Tarife 
valabile   

31/12/2008 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Tarif mediu OR- apă 1.75 2.171 2.17 2.17 2.17 2.17 

Tarif mediu OR- apă uzată 0.73 0.932 1.03 1.20 1.43 1.63 

         

 Tarif apă LEI/m3  2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3  0.93 1.03 1.20 1.43 1.63 

     11% 16% 20% 14% 

16 Salva        

 Tarif apă  LEI/m3 1.75 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3     1.43 1.63 

        14% 

17 Telciu        

 Tarif apă LEI/m3  2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3   1.03 1.20 1.43 1.63 

      16% 20% 14% 

18 Uriu        
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 Tarif apă  LEI/m3 1.54 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

     0% 0% 0% 0% 

 Tarif apă uzată LEI/m3     1.43 1.63 

        14% 

 
Creşterile tarifare prezentate în tabelul de mai sus reprezintă creşteri în termeni reali. La stabilirea 

creşterilor de tarife, operatorul trebuie să ia în considerare inflaţia acumulată de la ultima dată când a avut loc 
o creştere de tarif şi până la cea mai recentă dată a inflaţiei disponibilă, comunicată de Institutul Naţional de 
Statistică.  
  

Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
sunt prevăzute in anexele la contractul de delegare, fiind parte integrantă din contractul de delegare.  

 Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator  în asigurarea serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere:  
   a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  
   b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;  
   c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  
   d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.  

 
 Indicatorii de performanţă au fost stabiliţi astfel în contractul de delegare: 

Indicatori de performanţă Unit. 31 Decembrie 
2007 

31 Decembrie 
2015 

 

30 Octombrie 
2032 

Indicatori financiari 

Marja de profit brut % 4,47 6,5% 4,6% 

Lichiditatea curentă  4 3,20 10,99 

Durata de colectare a creanţelor  zile 51 90 90 

Durata de plată a datoriilor   zile 39 50 30 

Datorii totale/ active totale  0,23 0,95 0,78 

Indicatori operaţionali, manageriali şi ai managementului activelor  

BISTRITA 

Conformitate cu calitatea apei % 100 100 100 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 
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Apa nefacturată % 49 30 34 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 73,8 91,5 97,3 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 71,8 90 91,9 

Procentul de consumatori contorizaţi % 99,53 100 100 

Indicatori de performanţă Unit. 31 Decembrie 
2007 

31 Decembrie 
2015 

 

30 Octombrie 
2032 

Populaţia deservită pe anagajat Inh. 450 622 750 

VALEA BARGAULUI 

Conformitate cu calitatea apei % 0 100 100 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 

Apa nefacturată % 38 21 24 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 26 78,9 94,7 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 5 90 91,9 

Procentul de consumatori contorizaţi % 89 100 100 

Populaţia deservită pe anagajat Loc. 332 748 757 

NASAUD 

Conformitate cu calitatea apei % 100 100 100 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 

Apa nefacturată % 53 40 40 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 55,8 92,2 96,7 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 39,47 81,43 94,76 
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Procentul de consumatori contorizaţi % 94,37 100 100 

Populaţia deservită pe anagajat Loc. 309 730 861 

SANGEORZ-BAI 

Conformitate cu calitatea apei % 100 100 100 

Indicatori de performanţă Unit. 31 Decembrie 
2007 

31 Decembrie 
2015 

 

30 Octombrie 
2032 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 

Apa nefacturată % 80 40 40 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 88,1 93,6 99,3 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 14,4 65,4 94,4 

Procentul de consumatori contorizaţi % 54,37 100 100 

Populaţia deservită pe anagajat Loc. 348 482 555 

MAIERU-RODNA 

Conformitate cu calitatea apei % 100 100 100 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 

Apa nefacturată % 29 30 30 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 67 87,2 90,9 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 27,1 (Rodna) 65,4 94,4 

Procentul de consumatori contorizaţi % 75,13 100 100 

Populaţia deservită pe anagajat Loc. 340 485 488 

BECLEAN 
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Conformitate cu calitatea apei % 0 100 100 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 

Apa nefacturată % 34 28 30 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 50,8 71,5 90,8 

Indicatori de performanţă Unit. 31 Decembrie 
2007 

31 Decembrie 
2015 

 

30 Octombrie 
2032 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 42,4 71,5 90,6 

Procentul de consumatori contorizaţi % 63,76 100 100 

Populaţia deservită pe anagajat Loc. 345 704 936 

TELCIU 

Conformitate cu calitatea apei % 0 100 100 

 Conformitate cu calitatea apei uzate % 0 100 100 

Apa nefacturată % 35 24 22 

 Populaţia conectată la reţeaua de apă 
potabilă 

% 67,1 86,4 96,7 

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare % 4,2  53,3 90,1 

Procentul de consumatori contorizaţi % 0% 100% 100% 

Populaţia deservită pe anagajat Loc. 975 556 571 

 
Controlul asupra operatorului este exercitat de ADI, în baza unui cadru instituţional stabilit de Actul 

Constitutiv al operatorului şi de Contractul de Delegare. 
 
Odată cu finalizarea investiţiilor finanţate din Fondul de Coeziune, responsabilitatea AQUABIS se va 

extinde la: 
 cinci surse de apă potabilă de suprafaţă convenţionale şi staţiile de tratare aferente (Bistriţa, 

Beclean, Rebra, Anieş şi Bistriţa-Bârgăului),  
 două captări de apă subterană de mici dimensiuni (Cuşma şi Telciu),  
 o sursă de apă de suprafaţă (Sîngeorz Băi),  
 patru staţii de epurare cu tratare avansată (Bistriţa, Beclean, Salva şi Sîngeorz Băi),  
 o staţie de epurare cu tratare secundară (Feldru) şi 
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 o extindere considerabilă a reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare, cu toare 
accesoriile necesare funcţionării corespunzătoare a acestora (staţii hidrofor, staţii de pompare, 
rezervoare). 

Creşterea numărului de comunităţi îndepărtate conectate şi îmbunătăţirea tehnologiilor la staţiile de 
tratare a apei şi a apei uzate necesită o regândire radicală a modului de gestionare a serviciilor, având în vedere 
că scopul SC AQUABIS SA este de a oferi servicii de bună calitate şi la costuri acceptabile în judeţ. 

 
2.4. Cerinţe ale normelor naţionale de reglementare  

 
Prezentam  mai jos legislatia din Romania, care guverneaza activitatea serviciilor publice de 

alimentare cu apa si canalizare, in corelare cu administratia publica, sub autoritatea careia functioneaza fiecare 
operator.  

  
Legislatie romaneasca specifica - Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare  

o  Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51/2006 (intrata in vigoare incepand cu 21 Martie 2007), 
modificata si completata de OUG nr. 13/2008.  
o  Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr  241/ 2006 (intrata in vigoare incepand cu 21 
Martie 2007), modificata si completata de OUG nr. 13/2008.  
o  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 
241/2006.  
o  Ordin nr. 1450 din 10/09/2010, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia  
resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare.  
o  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea si completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare nr.241/2006 din Noiermbrie 2012. 

 
Legislatie - Administratie publica  

o  Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicata prin Legea nr. 286/2006.  
o  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata de 
legea 241/2003.  
o  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si republicata prin OUG nr. 46/2007 si 
28/2008.   
o  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.  
o  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  
o  Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  
o  Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
o  Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, 
a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile 
ulterioare.  
o  Atributiile ANRSC sunt detaliate in Hotararea Guvernului nr. 671/2007, privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare a ANRSC.  
o  Legea nr. 241/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
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o  OUG nr. 54/2006 care reglementeaza regimul contractelor de concesiune pentru bunurile aflate in 
proprietatea publica.    
o  HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor de utilitate publice.  
o  Legea nr. 273/2006 de reglementare a finantelor publice locale, modificata prin OUG nr. 45/2003 privind 
finantele publice locale.  

 
Legislatie - Reorganizare Companii de Apa   

o  Hotararea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale 
asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.  
o  Reglementarile cadru pentru serviciile de apa si apa uzata, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 
88/ 2007.  
o  Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului  –cadru de furnizare /prestare a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare.  
o  HG 1353/2003 privind aprobarea Cadrului de Reglementare si a Cadrului contractual pentru delegarea 
serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.   

 
2.5. Cerinţe organizaţionale 

 
Ca urmare a finanţării proiectului major implementat de către companie, a fost necesară realizarea 

unei evaluări instituţionale. Scopul respectivei analize era de a garanta robusteţea cadrului instituţional al 
operatorului nou creat, adaptarea acestuia la necesităţile implementării proiectului precum şi faptul că 
infrastructura propusă a fi realizată prin fondurile europene va fi realizată în mod corespunzător. 

Evaluarea instituţională are în vedere viitoarele exigenţe ale serviciilor prin analiza structurilor de 
conducere, a relaţiilor cu clienţii şi a capacităţilor tehnice, raportând toate aceste aspecte la propunerile de 
investiţii. 

Redefinirea strategiei OR duce şi la o reorganizare a organigramei. SC AQUABIS SA a făcut 
modificări în organizarea sa pentru a putea adopta şi implementa planul de management asumat. In noua 
structură organizatorică sunt incluse noi structuri privind managementul activelor, controlul pierderilor, 
managementul GIS, management energetic. 

  
2.6. Cerinţe legate de investiţii 

 
Investiţiile realizate prin programul ISPA 
Proiectul finanţat prin programul ISPA s-a încheiat în anul 2011, în anul 2012 fiind predate activele 

către proprietarul acestora- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Masura a constat in lucrari de investitii privind 
reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa  si canalizare in municipiul Bistrita si in localitatile 
de pe Valea Bargaului. 

Proiectul “Reabilitarea şi Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă şi Canalizare” a facut parte din 
programul finanţat de ISPA pentru îmbunătăţirea infrastructurii de mediu din România si a cuprins 
urmatoarele componente: 

-Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa(componenta de apa); 
-Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare (componenta de canal); 
-Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor.   

Principalele obiective ale acestor componente au fost: 
- îmbunătăţirea sistemului de tratare şi distribuţie a apei potabile  
- îmbunătăţirea sistemului de canalizare  
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Prin acest program s-au realizat următoarele: 
ISPA APA realizat 100% 

Nr 
crt Localitate  

Lungime 
realizata (m) 

Pret final 
(euro) 

1 Bistrita reabilitare 13804 
1.117.501,4 

2 Bistrita suplimentar extindere 7085 
3 Ghinda 4622 206.993,82 
4 Sigmir 9822 560.430,18 
5 Viisoara 10656 391.062,07 
6 Aductiune Valea Bargaului 30516 2.523.748,4 
7 Bistrita-Bargaului 6133 433.434,43 
8 Prundu-Bargaului 11727 558.361,32 
9 Susenii-Bargaului 2018 862.27,83 

10 Mijlocenii-Bargaului 8614 387.042,67 
11 Josenii-Bargaului 8836 554.167,21 
12 Rusu-Bargaului 4123 172.690,08 
13 Livezile 11912 495.986,28 

    
ISPA CANAL realizat 100% 

Nr 
crt Localitate  

Lungime 
realizata (m) 

Pret final 
(euro) 

1 Bistrita   38383 2.970.348,12 
2 Ghinda 5583 677.233,84 
3 Sigmir 12467 1.316.252,67 
4 Viisoara 17578 1.216.708,19 
5 Colector Valea Bargaului 26643 2.569.388,01 
6 Bistrita-Bargaului 7881 900.986,87 
7 Prundu-Bargaului 10590 649.055,19 
8 Susenii-Bargaului 2696 136.938,33 
9 Mijlocenii-Bargaului 3917 232.980,46 

10 Josenii-Bargaului 5097 405.888,32 
11 Rusu-Bargaului 1773 104.864,10 
12 Livezile 6222 505.111,02 

ISPA Statie de Tratare apa Bistrita- realizat 412.756,44 

ISPA Statie de Tratare apa Bistrita- Bargaului, inclusiv 
1550 m aductiune- realizat 1.963.759,69 

    



Plan de administrare al SC AQUABIS SA 2013-2016         
 

 32 

Nr 
crt 

ISPA Rezervoare si Statii de 
pompare 

Pret final 
(euro) 

 
 

1 Bistrita – Statie Hidrofor 107.591,45  

2 
Viisoara – Statie pompare ape 
uzate 284.190,84  

3 
Sigmir - Statie pompare ape 
uzate  No 1 154.392,35  

4 Sigmir -– Statie Hidrofor 95.816,07  
5 Sigmir – Rezervor 500 m3 231.817,22  

6 
Ghinda - Statie pompare ape 
uzate 130.427,79  

7 Ghinda - Rezervor 500 m3 177.016,44  

8 
Prundu Bargaului - Statie 
pompare ape uzate 122.256,76  

9 
Prundu Bargaului – Statie 
Hidrofor 88.066,59  

10 
Prundu Bargaului - Rezervor 500 
m3 266.091,89  

11 
Prundu Bargaului - Rezervor 
1000 m3 (existent) 253.078,36  

12 
Prundu Bargaului - DN 17 
supratraversare rau 24.694,98  

13 
Mijlocenii Bargaului - Rezervor 
2x500 m3 369.155,57  

14 Livezile - Rezervor 1000 m3 196.443,36  

15 
Josenii Bargaului - DN 17 
supratraversare rau 22.086,49  

16 General – Lucrari demolare 12.188,73  

17 
Dispecer cu modem GSM and 
computer 40.132,33  

  TOTAL 2.575.447,23  
 
În vederea conformării operatorului regional SC AQUABIS SA la cerinţele stabilite la nivel naţional 

ca urmare a statului României de stat membru al UE, a fost realizat Master Planul judeţean pentru alimentarea 
cu apă şi canalizarea, document întocmit în anul 2008 şi care a stat la baza primei faze de investiţii pentru care 
a fost accesat Fondul de Coeziune şi pentru care există déjà în implementare un proiect major. 
 Faza I de investiţii 2009- 2013 (2015) 

Primul Master Plan judeţean a stat la baza prioritizării investiţiilor în faza 2009-2013. 
La data de 24.02.2010 a fost  adoptată la Bruxelles decizia CE privind aprobarea contribuţiei 

financiare din Fondul de Coeziune pentru proiectul major „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Mediu. În 
data de 22.03.2010 a fost semnat contractul de finanţare nr. 101381 între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 
SC AQUABIS SA. 
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Acest  proiect major presupune investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi în colectarea 
şi tratarea apelor uzate la nivelul întregului judeţ Bistriţa-Năsăud.  

Costul total al întregului proiect este de 344 328 828 lei. Sursele de finanţare se împart după cum 
urmează:  265 021 291 lei grant din Fondul de Coeziune, 40 532 668 lei subvenţie de la bugetul de stat, 6 235 
795 lei subvenţie de la bugetul local şi 32 539 074 lei asiguraţi de către SC AQUABIS SA, printr-un credit de 
la BERD. Lucrarile cuprinse in proiect se realizeaza în perioada 2010-2013. 

Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi 
tratare a apei uzate la nivel judeţean, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în 
Tratatul de Aderare precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.  

Proiectul constă în măsuri de reabilitare a staţiilor de tratare a apei potabile şi a conductelor de 
aducţiune, extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, staţii de pompare noi şi reabilitate, extinderea şi 
reabilitarea sistemului de canalizare, construirea şi reabilitarea a patru staţii de epurare cu treaptă terţiară şi a 
unei staţii de epurare cu treaptă secundară. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 134 101 
locuitori. Numărul locuitorilor care se vor conecta la sistemul de apă potabilă este de 18 389 iar numărul 
locuitorilor care se vor conecta la sistemul de apă uzată este de 30 034.    

Indicatorii fizici aproximativi ce vor fi atinşi la sfârşitul proiectului sunt:  
 61 km conducte de aducţiune noi,  
 31 km conducte de aducţiune reabilitate,  
 59 km reţele de distribuţie a apei noi,  
 35 km reţele de distribuţie reabilitate,  
 15 km colectoare noi de apă uzată,  
 73 km reţele de canalizare noi, 11 km reţele de canalizare reabilitate,  
 8 rezervoare de apă noi,  
 5 rezervoare reabilitate,  
 5 staţii de hidrofor noi,  
 13 staţii de pompare a apei uzate noi.  

Va fi realizată o staţie de tratare a apei potabile la Beclean.  
Vor fi realizate sau reabilitate 5 staţii de epurare : - se va reabilita statia de epurare Bistrita si se vor 

construi statii de epurare noi la Beclean, Salva (Nasaud), Singeorz-Bai si Feldru.   
Aceste investiţii vor fi realizate prin 7 contracte de lucrări şi 3 contracte de asistenţă tehnică (pentru 

managementul proiectului,supervizarea lucrărilor şi pentru auditul proiectului). 
La începutul anului 2013, situaţia implementării acestui proiect major este după cum urmează:
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CL1 - Reabilitare retele de distributie apa si canalizare in Municipiul Bistrita, retele de distributie apa si aductiuni in localitatile din SZAA Bistrita 
 

Valoarea estimata a 
contractului 
lei fără TVA 

 

33.717.662,00 
   

Valoarea contractului in urma 
procedurii de achizitie publica 

lei fără TVA 
24.315.759,93   

Data semnare contract 10.10.2012   
 Saratel Rezervor înmagazinare V= 200 m3 
  Staţie de clorinare Cu clor gazos 
  Retea aductiune 0.3 km 
  Retea distributie  2,941 km 
 Şieu Odorhei Rezervor înmagazinare V= 200 m3 
  Staţie de clorinare Cu clor gazos 
  Retea aductiune  5,586 km 
  Retea distributie 6,495 km 
 Sintereag Retea aductiune - 
  Retea distributie   8,918 km 
 Nimigea Retea aductiune - 
  Retea distributie   20,714 km 
 Cociu Mogoseni   
  Retea aductiune - 
  Retea distributie   4,226 km 
 Bistrita Reabilitare retele apa 12,721 km 
   Reabilitare retele canalizare  8,677km 
 
CL2 -   Statie de epurare apa uzata si colectoare de transfer pentru clusterele Bistrita, Beclean, Salva, Sangeorz-Bai 
 

 
Valoarea estimata a contractului 

lei fără TVA 
 

88.076.079,00   
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Valoarea contractului in urma procedurii 
de achizitie publica lei fără TVA 73.511.468   

Data semnare contract 14.05.2012   
 Statii de Epurare Beclean,Salva, Sangeorz Bai 

   

  Modernizare statie de epurare Bistrita 
 
 

Canale colectoare de transfer canalizare 
- Nasaud –SE Salva 

 
 

-Bata – SE Beclean 
 
 
 
 

- Rodna – SE Singeorz-Bai 

 
 
 
L = 3,32 km ( gravitational 2,770km si 
pompare 0,550 km) 
 
L = 15,100km    ( gravitational 4,516 
m si pompare 10,584 m) 
 
 
 
L = 13,635 km ( gravitational 12,675 
km si pompare 0,96 km) 
 

 
 
 
 
 
 

CL3  -    Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita 
 

Valoarea estimata a contractului 
lei fără TVA 

 

50.004.536,00   

Valoarea contractului in urma procedurii 
de achizitie publica lei fără TVA 32.017.624,67   

Data semnare contract 22.06.2011   
 Extindere aductiune apa potabila Podirei - 

Sintereag 

Rezervor inmagazinare cu statie de 
clorare (inclusiv instalatii electrice, 
integrare in SCADA) 

V = 250 mc 

  Retea aductiune    11,528 km 
 Extindere aductiune apa potabila Sintereag – 

Nimigea 

Statie pompare la Sintereag (inclusiv 
instalatii electrice, integrare in 
SCADA) 

 

  Rezervor inmagazinare      2x400 mc 
  Retea aductiune  9,254 km 



Plan de administrare al SC AQUABIS SA 2013-2016         
 

 36 

 Extindere aductiune apa potabila Nimigea – 
Cociu Rezervor inmagazinare V = 200 mc 

  Retea aductiune    11,488 km 
 Reabilitare aductiune apa potabila Bistrita – 

Crainimat Retea aductiune  8,166 km 

 

Reabilitare conducte transport apa potabila in 
Municipiul Bistrita Reabilitare insitu  

10,566 km  ,din care 
:conducta Premo Dn 
600 mm L = 2,281km 
(1,186 km+1,095 km), 
Dn 800 mm L = 7,480 
km(3,830 
km+3,650km), Dn 
1000 mm L = 0,805 
km 
 
 
 
 
 
 

 
CL4 -  Extindere retele de distributie a apei si  canalizare in aria de deservire Beclean 
 

 
 

Valoarea estimata a contractului 
lei fără TVA 

 

24.652.428,00   

Valoarea contractului in urma procedurii 
de achizitie publica lei fără TVA 15.921.810,01   

Data semnare contract 03.01.2013   
 Beclean Retea canalizare  4,615 km 
  Retea distributie apa 0,573 km 
 Branistea si Malut Retea canalizare 10,847km 
 Bata si Reteag Retea canalizare 1,790 km ( 0,770 km 

Bata si 1,020 km 
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Reteag ) 
 

Uriu Retea canalizare 
 1,520 km ( 1,110 km 
Uriu si 0,410 km 
Cristesti ) 

 Caianu Mic Retea de aductiune     11,405 km  
  Retea distributie      7,337 km 
    
 CL 5 -  Statie de Tratare noua pentru localitatea Beclean 

 
Valoarea estimata a contractului 

lei fără TVA 
 

24.058.471,00   

Valoarea contractului in urma procedurii 
de achizitie publica lei fără TVA 21.670.805,86 Statie tratare noua- Q=220l/s  

Data semnare contract 20.10.2011   
    

CL 6 - Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila 
pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru 

 
Valoarea estimata a contractului 

lei fără TVA 
 

59.377.376,00   

Valoarea contractului in urma procedurii 
de achizitie publica lei fără TVA -    

Data semnare contract -   

 Nasaud Reabilitare retele apa , statie de 
pompare,reabilitare rezervoare    8,016km 

 Rebrisoara Nasaud Retea aductiune   7,417 km 
 Salva Retea de canalizare, statie de pompare    11,363 km 

 Telciu Reabilitare retele apa , reabilitare 
rezervoare    5,435 km 

  Extindere retele apa  2,556 km 
 Singeorz-Bai Extindere retele apa    1,620 km 
  Reabilitare retele apa   6,983 km 

  Reabilitare si extindere retele 
canalizare 

17,497 km ( 1,150 km 
reabilitare retele 
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canalizare si  16,347 
km extindere retele 
canalizare) 

 Maieru- Anies Retea aductiune   3,146 km 
  Retea de canalizare  9,297 km 
  Retea apa Cormaia, statie pompare   2,071 km 
  Retea distributie Maieru 0,344 km 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL7 - Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie de epurare in Feldru 

 
Valoarea estimata a contractului 

lei fără TVA 
 

13.209.909,00   

Valoarea contractului in urma procedurii 
de achizitie publica lei fără TVA 11.791.819   

Data semnare contract 05.09.2012   
  Retea distributie apa 2,0 km 

  Retea de canalizare 

 4,799 km  (  4,029 km 
retea canalizare si 
0,770 km conducta  
refulare)  

  Statie de epurare – 7000 l.e ( locuitori 
echivalenti)  
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Faza II de investiţii 2014-2020 
Master Planul judeţean va fi revizuit şi actualizat în cadrul contractului de Asisitenţă Tehnică pentru 

Managementul Proiectului, contract semnat în cadrul proiectului major finanţat din FC.  
SC AQUABIS SA pregăteşte proiectele de investiţii în domeniul infrastructurii de apă- canalizare pe baza 

cărora se va realiza accesarea fondurilor europene care vor fi acordate prin politica de coeziune în perioada de 
programare 2014-2020. 

Noile investiţii vor cuprinde sisteme de alimentare cu apă care deservesc localităţi cu un număr minim de 
50 locuitori şi  sisteme de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori 
echivalenţi, dar, ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si aglomerări/ clustere care 
deservesc mai puţin de 2000 locuitori, dacă acestea sunt motivate temeinic. 
 
 Legat de proiectele de investiţii, concret de proiectul finanţat din FC, este remarcat că SC AQUABIS 
SA, ca de altfel toate companiile care funcţionează în acest domeniu de activitate, se confruntă cu dificultăţi. O 
sumarizare a acestor probleme este după cum urmează: 

 Ca urmare a virării defectuoase a tranşelor de prefinanţare, sunt aşteptate sincope în plata 
facturilor către contractori, mai ales având în vedere că nici sumele cerute la rambursare nu sunt 
acordate în timp util.  

 Aplicarea corecţiilor financiare. Pentru eventualele „suspiciuni” constatate, autorităţile cu 
competenţe de verificare şi control aplică în mod sistematic corecţii financiare la nivelul 
contractelor de servicii şi lucrări încheiate în cadrul proiectelor finanţate din FC (inclusiv în cazul 
SC AQUABIS SA). Sumele astfel stabilite sunt recuperate din cuantumul rambursărilor, lucru 
care ar putea duce, la finalul proiectului finanţat din FC, la imposibilitatea efectuării plăţii către 
contractori. Corecţiile financiare, atât ale SC AQUABIS SA cât şi ale altor operatori de apă, sunt 
datorate procedurilor de achiziţii publice. Legat de acest aspect, trebuie precizat că SC AQUABIS 
SA a aplicat legislaţia naţională în vigoare, procesul de achiziţie fiind derulat transparent, cu 
implicarea directă a autorităţilor cu competenţe de reglementare şi control (ANRMAP; UCVAP, 
CNSC, AM POS Mediu, OI POS Mediu). cu toate acestea, în urma auditărilor ulterioare (care se 
tot repetă la nivelul fiecărui contract, asupra aceluiaşi aspect), autorităţile aplică corecţii, de regulă 
maxime, exclusiv operatorilor, cu referire la documente şi activităţi avizate/ aprobate anterior. 

 Utilizarea cotei de diverse şi neprevăzute. Capitolul „Diverse şi neprevăzute” este bugetat în 
devizul general al proiectului finanţat din FC, fără ca acest capitol să fie inclus în valorile estimate 
ale contractelor încheiate în cadrul proiectului, fapt care face dificilă, chiar imposibilă, utilizarea 
acestor sume în cadrul contractelor. În aceste condiţii, cheltuielile pentru modificările ce survin pe 
parcursul derulării contractelor devin neeligibile, urmând a fi operate de beneficiar- SC 
AQUABIS SA (din nou, cu aplicabilitatea la toţi operatorii). Aceste sume neeligibile, adăugate 
corecţiilor financiare, pot ajunge la depăşirea cifrei de afaceri a companiei. 

 Folosirea economiilor. Proiectul finanţat din FC a fost iniţial bugetat la o sumă de aproximativ 
322 milioane de lei, dar contractele semnate vor ajunge la aproximativ 250 milioane de lei. Suma 
ce rămâne din costul iniţial estimat pentru proiect nu poate fi folosită de către SC AQUABIS SA 
în acoperirea costurilor ce apar ca urmare a apariţiei invitabile a unor situaţii diferite faţă de SF 
iniţial, fapt ce va determina cheltuieli suplimentare pentru atingerea indicatorilor de performanţă 
ai proiectului, cu riscuri majore în planul stabilităţii economico-financiare. 

  Nereglementarea în legislaţie a cazurilor în care se pot încheia ordine de variaţie la contracte şi 
referitor la cazurile în care se poate accesa capitolul „Diverse şi neprevăzute” poate conduce la 
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declararea ultioară a unor cheltuieli ca fiind neeligibile, cu riscurile precizate mai sus. Niciun 
proiect nu poate fi perfect elaborat, situaţia din teren putând modifica oricând SF iniţial sau 
proiectul tehnic de execuţie.  

 Rigiditatea interpretării SF, a prevederilor contractului de finanţare şi a legislaţiei naţionale sau 
comunitare în vigoare de către autorităţile cu competenţe de control. Astfel, ulterior aprobării 
finanţării proiectelor au fost iniţiate proiecte legislative cu impact direct asupra implementării 
proiectelor.  

 Datorită intervalului de timp lung între elaborarea SF şi implementarea efectivă a proiectului, 
unele primării au efectuat lucrări pe trseele incluse în contractele existente, lucru care va avea 
impact asupra bugetului contractelor. Mai mult, au fost efectuate de către primării anumite lucrări 
în infrastructura de drumuri, care nu mai permit efectuarea de modificări/ intervenţii decât după 
perioade îndeplungate sau cu refacerea integrală a lucrărilor afectate, lucru care duce la modificări 
de trasee, cheltuielile aferente acestora putând ulterior fi considerate neeligibile şi transferate 
operatorului.  

 
2.7. Cerinţe privind recuperarea costurilor 

 
 Apa are valoare economică şi deci trebuie recunoscută ca fiind un bun economic. Solicitarea de tarife 

pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare este un element important al oricărei strategii, 
sustenabilitatea şi cererea trebuind să fie în strânsă legătură cu previziunile pentru alimentarea cu apă. 

Totuşi, trebuie menţinut un echilibru între aspectele economice şi financiare pe de o parte, şi aspectele 
sociale, pe de altă parte. Recuperarea scăzută a costurilor reprezintă una din cauzele standardelor reduse ale 
serviciilor şi gradului redus de acoperire cu infrastructură la nivel naţional. 

Implementarea cu succes a proiectelor propuse a fi realizate de companie impune necesitatea evaluării 
disponibilităţii  şi capacităţii consumatorilor de a plăti tarifele. În situaţia unor tarife ridicate, disponibilitatea 
populaţiei de a plăti scade simţitor, generând dificultăţi şi întârzieri în procesul de colectare a veniturilor şi va 
genera dificultăţi privind suportabilitatea populaţiei de a plăti. Un tarif redus pentru serviciile furnizate va avea 
un impact negativ asupra realizării indicatorilor financiari.  

 De la începutul activităţii ca operator regional, obiectivul în domeniul politicii tarifare este aplicarea 
unui tarif unic la nivelul zonei deservite. În intervalul de timp în care a fost stabilită politica tarifară, o 
comparaţie a limitei de afordabilitate şi a tarifului mediu calculat la nivelul zonei deservite de SC AQUABIS 
SA arată că tariful mediu a fost în limitele suportabilităţii populaţiei. 

Elaborarea unei strategii de optimizare a costurilor şi pregătirea şi implementarea unui plan de 
reducere a costurilor sunt considerate ca activităţi necesare şi esenţiale ale SC AQUABIS SA. 
Activitatea de  optimizare a costurilor este în strânsă legătură cu managementul activelor, controlul apei 
nefacturate, monitorizarea calitatii apei si apei uzate   si imbunatatirea nivelului serviciilor. Planificarea 
strategiei de optimizare a costurilor si actiunile asociate sunt in stransa legatura si trebuie integrate cu 
managementul financiar al OR, contabilitatea costurilor si procedurile de planificare a afacerii. Optimizarea 
costurilor de operare si intretinere reprezinta una din principalele unelte pentru cresterea eficientei si 
imbunatatirea rezultatelor financiare. Responsabilitatile companiei de apa in fata comunitatii constau in 
satisfacerea cererii (“serviciu catre comunitate”) astfel ca OR trebuie sa-si optimizeze costurile in toate sferele 
sale de activitate. 

Totusi, reducerea costurilor nu trebuie tratata ca un scop in sine, fiind o problemă care trebuie 
abordată responsabil.  Eforturile nefondate pentru reducerea costurilor pot avea ca rezultat o scadere 
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inacceptabila a calitatii serviciului si produselor, pierderea personalului cheie de specialitate, reducerea 
abilitatii atragerii finantarilor pentru investitii, cresterea riscurilor tehnice si ale afacerii, etc. Cu toate ca 
reducerea masiva a costurilor intr-o perioada scurta poate imbunatati generarea veniturilor, pe termen lung 
poate cauza prejudicii. 

Elaborarea unei strategii de recuperare a costurilor şi a planului de acţiune pentru implementarea 
acesteia va fi realizată în anul 2013. 
 

2.8. Structura organizaţională şi de management. Dezvoltare organizaţională  
 
                 In anul 2012 numarul mediu de personal realizat a fost de 540 de salariati, fata de 550 de posturi 
cuprinse in organigrama. Efectivul salariatilor la sfarsitul anului a fost  543 salariati, distribuiti dupa cum 
urmeaza: 
 
Nume localitate            Numar de personal 
 1. Bistrita                                   337 
 2. Rodna 33 
 3. Birgau 23 
 4. Nasaud 52 
 5. Singeorz Bai 33 
 6. Beclean 65 
   Total                                   543 
 

Numărul mediu de personal pentru 2012 a fost de 543 de angajaţi.  Principalele măsuri întreprinse în 
vederea realizării obiectivelor societăţii s-au concretizat în următoarele: 

- Proiectarea organigramei şi a statutului de funcţiuni după cerinţele impuse de firmele de auditare, 
- Stabilirea şi urmărirea lunară a indicatorilor de performanţă şi realizarea obiectivelor personalului de 

conducere până la nivelul şefilor de sectoare, 
- Realizarea şi urmărirea Programului de instruire, 
- Planificarea şi realizarea evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor. 
Realizarea indicatorilor de prformanţă şi obiectivelor stabilite directorului general se prezintă astfel: 
 
 

Indicatori U/M Valoarea 
Planificata 

Valoare 
realizata 

Pondere % 

Productivitatea muncii Lei/salariat 65.140 54.268 0,05 - 0,83 
Cheltuieli la 1000 lei venituri din 
exploatare 

Lei 934 898 0,05 + 0,19 

Durata de plata a datoriilor Zile 60 57 0,1 +0.5 
Durata de reparare a sparturilor Zile 2 0,23 0,1 + 8,85 
Durta de raspuns la reclamatiile scrise 
 legate de facturare 

Zile 10 Nu a fost cazul 0,1 - 

Nivelul pierderilor de apa pe retelele de 
transport  

% 48 48,1 0,05 - 0, 01 

Durata medie a intreruperilor accidentale 
 in furnizarea apei 

ore 10 4,23 0,1 + 5,77 

Achitarea la termenul legal a obligatiilor  
la bugetul de stat , bugetul local si 

 
* 

Pana la 25 a 
lunii pentru luna 

Realizat 0,15 + 0,15 
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fondurile speciale precedenta 
Respectarea termenelor de rambursare a 
 creditelor BERD , BEI 

* BERD 5mai; 15 
nov 

BEI 15 mai; 15 
nov 

Realizat 0,15 + 0,15 

Nivelul datoriei clientilor conform Acord 
BERD 

* Sub 20%  pe an 12,6 0,15 + 0,15 

Gradul global de indeplinire a 
obiectivelor si criteriilor de performanta 

* * * 1,00 + 14,.92 

 
  

Strategia de resurse umane reprezintă una dintre priorităţile companiei, motiv pentru care aceasta va fi 
construită în strânsă corelare cu obiectivele generale ale SC AQUABIS SA şi cu priorităţile sale strategice. 
Această strategie va fi elaborată în cursul anului 2013, împreună cu planul de acţiuni aferent. Noua structură 
organizatorică ce va fi prevăzută în această strategie va trebui să includă şi departamente care nu există în 
prezent în organigramă, sau care există dar nu la dimensiunile şi importanţa serviciului oferit. Astfel de 
depratamente sunt: controlul pierderilor (departament care există dar care trebuie consolidat şi extins), 
departament pentru gestionarea şi dezvoltarea sistemului GIS (sistem care va fi achiziţionat prin proiectul de 
investiţii aflat în prezent în implementare, pentru Năsăud şi Beclean şi care va trebui extins asupra tuturor 
zonelor deservite), managementul activelor, modelare hidraulică, departament de investiţii lărgit, management 
energetic, etc   
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3. STRATEGII DE FUNCŢIONARE  

 
3.1. Managementul tehnic şi operaţional 

 
În abordarea strategiei de management tehnic şi operaţional se au în vedere aspectele incluzând 

managementul activelor, managementul apei nefacturate (controlul pierderilor), managementul energetic, 
operare şi întreţinere.  

 
3.1.2. Managementul activelor  

 
Consideraţii generale 

 
Managementul activelor este un proces continuu care coordonează achiziţia, utilizarea şi casarea 

activelor din infrastructură, având ca scop îmbunătăţirea nivelului serviciului şi minimizarea costurilor pe 
durata de viaţă a activelor. 

Ca toţi operatorii în domeniul alimentării cu apă şi al canalizării, SC AQUABIS SA trebuie să facă 
investiţii semnificate pentru: 

 Optimizarea unei infrastructuri învechite şi deteriorate, inclusiv a echipamentelor mecanice şi 
electrice, a conductelor subterane, a instalaţiilor de tratare, laboratoarelor, spaţiilor de stocare, 
clădirilor etc. 

 Respectarea noilor cerinţe de reglementare. 
 Furnizarea serviciului unui număr tot mai ridicat de locuitori. 
 Îmbunătăţirea securităţii serviciului oferit. 

Ca urmare a regionalizării intensive şi obligatotii, serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare 
nu generează suficiente venituri din tarife şi alte surse proprii de venit pentru a-şi acoperi integral costurile 
cu furnizarea serviciului. În această situaţie, activităţile de întreţinere au întârziat iar investiţiile de capital 
necesare au fost amânate. 

Pentru a rezolva aceste probleme şi pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor, este necesar un 
Plan coerent de management al activelor. Acest plan va fi elaborat în cursul anului 2013, cu sprijinul 
consultantului ATMP, pe baza situaţiei existente la novelul operatorului în acest moment. 

SC AQUABIS SA dispune, ca toţi operatorii în acest domeniu, de un portofoliu impresionant şi 
valoros de active, în marea lor majoritate situate subteran, sub formă de conducte de apă şi canale colectoare, 
care necesită urgent investiţii considerabile, atât pentru extinderea ariei de acoperire cu servicii cât şi pentru 
întreţinerea şi înlocuirea activelor existente. Oricare ar fi punctul de referinţă, managementul acestei 
infrastructuri este o afacere importantă. Provocările viitoare ale sectorului implică schimbări în administrarea 
activelor de apă potabilă şi apă uzată printr-o abordare axată pe rentabilitate, care va trebui să pună accent pe 
satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi pe îndeplinirea durabilă şi pe termen lung a standardelor serviciilor. 

Ca puncte principale în această activitate, SC AQUABIS SA trebuie să: 
 Managerieze extinderea sistemelor de apă şi canalizare pentru a face faţă necesităţilor de 

creştere a gradului de acoperire a serviciilor. 
 Reabiliteze şi să înlocuiască activele îmbătrânite. 
 Îmbunătăţească echipamentele şi instalaţiile pentru a corespunde standardelor actuale şi viitoare 

referitoare la apa potabilă şi apa uzată. 
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Pentru a evita degradarile ulterioare trebuiesc asigurate şi alocate fonduri pentru creşterea gradului de 
acoperire al serviciului şi pentru a reabilita activele care sunt în stare de degradare avansată. Costurile pentru 
îmbunătăţirea facilităţilor existente se vor adăuga la cheltuielile de reabilitare. În acest sens, este necesară o 
evaluare detaliată şi exactă a situaţiei activelor şi a performanţei acestora, pentru a realiza o planficare 
ulterioară eficientă şi pentru a justifica priorităţile de investiţii. 

Managementul activelor şi planificarea pe termen lung sunt esenţiale pentru exploatarea eficientă şi 
reprezintă cheia dezvoltării infrastructurii de apă şi canalizare.  

Managementul activelor implică colectarea sistematică a datelor din sistem şi analiza acestora pe baza 
unor metode şi tehnici precum analiza costului pe durata de viaţă şi evaluarea riscului. 

Folosirea conceptelor de management al activelor poate duce la micşorarea costului total de 
proiectare, achiziţie, exploatare, întreţinere, înlocuire şi casare a activelor pe toată perioada lor de viaţă, 
concomitent cu asigurarea nivelului dorit al serviciului. 

Informaţiile colectate în ceea ce priveşte managementul activelor pot fi folosite pentru alocarea 
eficientă a resurselor şi pentru a decide dacă este mai eficient să fie reparate sau înlocuite anumite active. 

 Managementul activelor contribuie la planificarea eficientă a investiţiilor de capital, planificare ce 
trebuie să fie sprijinită de consumatori, autorităţi locale şi organisme de reglementare.  

Managementul activelor oferă o serie de beneficii: 
 Decizii operaţionale mai bune, 
 Răspuns mai bun în caz de avarii, 
 Abilitate sporită de a planifica şi de a acoperi costurile viitoare de reparaţie şi înlocuire a 

activelor, 
 Exploatare mai eficientă, 
 Comunicare mai bună cu ADI, cu alte organisme de control şi cu clienţii, 
 Stabilirea de tarife bazate pe date operaţionale bine fi’undamentate, 
 Creşterea gradului de acceptare a tarifelor de către clienţi, 
 Întocmirea de proiecte de investiţii de capital care răspund necesităţilor reale ale sistemelor. 

În vederea realizării managementului activelor la nivel adecvat, SC AQUABIS SA trebuie să rezolve 
unele aspecte, cum ar fi: 

  Resurse considerabile alocate pentru culegerea şi integrarea unor date complete şi corecte, 
 Gestionarea eficientă a informaţiei poate fi dificilă dacă datele existente sunt incomplete sau incorecte, 

provin de la mai multe departamente şi sunt prelucrate folosind aplicaţii software diferite şi 
incompatibile, 

 Departamentele trebuie să conlucreze şi să distribuie informaţiile în mod unitar, 
 Existenţa unor situaţii în care investiţiile necesare pe termen scurt intră în conflict cu cele necesare pe 

termen lung. 
 

Situaţia actuală privind Managementul activelor 
 

În momentul actual, informaţiile referitoare la active se află în mai multe departamente la SC AQUABIS 
SA: 

a)  Serviciul financiar- utilizează un inventar al activelor pentru stabilirea valorii acestora şi pentru 
calcularea amortizărilor anuale. 

b)  Servicul de exploatare: 
- Înregistrează informaţii referitoare la apa pompată şi la instalaţiile de pompare, 
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- Utilizează baze de date referitoare la apa uzată, hărţi ale sistemului şi informaţii referitoare la 
întreţinere şi reparaţii, 

- Utilizează informaţii referitoare la planificarea lucrărilor de întreţinere mecanică şi electrică, 
- Utilizează informaţii referitoare la lucrările de reparaţii curente şi de capital. 

c)  CJ BN şi municipalităţile, prin serviciile tehnice, deţin schiţe  şi hărţi digitale de amplasare a 
conductelor. 

Seturile de date nu sunt complete iar compatibilitatea între sisteme este redusă. Nu toate datele sunt 
existente în format electronic.  

Procedurile curente de întreţinere se aplică doar pentru menţinerea în funcţiune a principalelor 
componente ale sistemului (aprovizionarea cu apă potabilă sau reţelele de canalizare).  

Având în vedere faptul că preluarea noilor comunităţi a fost un proces de durată, care încă mai continuă, 
nu există o planificare cuprinzătoare a operaţiunilor de întreţinere (pentru toată aria de deservire), singurele 
reguli existente fiind cele bazate pe normativele tehnice. 

Managementul activelor trebuie să devină o practică curentă şi să se lucreze cu Planuri de întreţinere şi 
reparaţii, Strategii de înlocuire şi Programe de investiţii de capital.  

  
Cerinţe referitoare la managementul activelor 

 
Managementul activelor presupune ca operatorii să colecteze date complete şi precise, ca urmare, SC 

AQUABIS SA va trebui să evalueze: 
 Situaţia datelor existente, 
 Capacitatea de a corela datele existente în toate departamentele, 
 Necesitatea de a optimiza tehnologia, 
 Capacitatea de a stoca şi utiliza date complete şi precise. 

Primul pas este identificarea activelor, respectiv un proces de localizare şi numerotare a componentelor 
principale din sistem. Informaţiile astfel obţinute pot fi utilizate în domeniul financiar, economic, tehnic şi de 
management. SC AQUABIS SA a început, cu sprijinul contractorului de pe contractul de asistenţă tehnică 
pentru managementul proiectului FC, să abordeze subiectul managementului activelor pentru toată aria de 
operare, inclusiv prin elaborarea unor proceduri specifice în acest sens. Identificarea componentelor 
principale ale operatorului se va face atât în format fizic (suport hârtie) cât şi în format electronic. Se va 
întocmi o bază de date, pentru început în format excel, achiziţionarea unui softwate specializat fiind 
costisitoare.  

Bază de date va conţine informaţii despre: 
 Vârsta, starea şi locaţia activelor, 
 Dimensiunea şi capacitatea activelor, 
 Costul iniţial şi costul actual de înlocuire, 
 Data instalării şi durata estimată de funcţionare, 
 Istoricul lucrărilor de întreţinere şi performanţa în funcţionare (frecvenţa şi durata reparaţiilor, 

rata de înlocuire, etc), 
 Materialele constructive şi practici de întreţinere recomandate. 

Tipurile de active, în funcţie de tipul de proprietate, astfel cum acestea sunt prevăzute şi în Contractul 
de Delegare, sunt: activele (bunurile) proprii, activele (bunurile) de retur şi activele (bunurile) de preluare. 

Bunurile proprii sunt în principal clădiri, vehicule, echipament, mobilier de birou, programe 
informatice. 
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Bunurile de retur constau în bunurile necesare furnizării serviciilor, puse la dispoziţia SC AQUABIS 
de către Concesionar, constând din: terenuri aparţinând domeniului public, instalaţii şi construcţii pentru 
producţia şi distribuţia de apă potabilă (staţii de tratare, conducte de transport, staţii de pompare etc), 
colectarea şi tratarea apei uzate (sisteme de colectare, staţii de pompare, staţii de epurare, echipamente, 
instalaţii etc), construcţii publice (laboratoare, birouri etc). 

Bunurile de preluare  sunt mijloace fixe, bunuri mobile şi imobile dobândite sau construite de SC 
AQUABIS SA.  
  Introducerea unui management eficient de Management al activelor pentru serviciile de apă şi 
canalizare de către SC AQUABIS SA va necesita următoarele acţiuni: 

 Alcătiurea unui inventar al activelor, cu date relevante despre acestea- dimensiunea unităţilor, 
capacitatea proiectată, producţia şi inclusiv evaluările privind starea şi performanţa acestora, 

 Stabilirea valorii activelor în compatibilitate cu cerinţele sistemelor de contabilitate financiară, 
 Stabilirea unor criterii de evaluare a gradului de uzură şi a performanţei activelor, 
 Evaluarea gradului de uzură şi a performanţei activelor, 
 Stabilirea şi monitorizarea unor Indicatori de performanţă operaţională şi înţelegerea 

motivelor şi factorilor care afectează performanţa, 
 Dezvoltarea unei strategii de investiţii pe baza căreia se va identifica necesarul de investiţii. 

SC AQUABIS SA va trebui să îşi dezvolte proceduri coerente de actualizare a inventarului activelor 
pe măsură ce derulează operaţiuni de întreţinere, reparaţii, înlocuiri sau construcţii de elemente de 
infrastructură.   
 
Obiectivele procesului de management al activelor 
 

Funcţia de bază a managementului activelor este de a permite SC AQUABIS SA să-şi gestioneze 
activele din infrastructură şi instalaţiile pe baza unui plan de administrare al activelor. Acest lucru implică o 
cunoaştere clară a activelor deţinute de operator, a gradului de uzură a acestora, a importanţei lor în 
furnizarea serviciului la nivelul stabilit, a riscurilor implicate de apariţia unor avarii şi a costului de înlocuire. 

Abordarea unui management al activelor eficient de către SC AQUABIS SA trebuie să ducă la 
atingerea următoarelor obiective: 

 Planificarea efectivă şi eficientă a investiţiei, 
 Grad mai mare de încredere în serviciul furnizat, 
 Conformare cu reglementările, 
 Rentabilitate şi competitivitate mărită, 
 Planificare şi raportare financiară coerentă, 
 Vizibilitate pentru „activele îngropate”, 
 Abilitatea de a justifica necesitatea investiţiilor faţă de ADI, organismele de control şi instituţiile 

financiare. 
Date fiind posibilităţile financiare relativ restrânse, pentru început, se va extinde sistemul informativ 

existent al companiei cu o componentă de management al activelor. Pe cât posibil, acest sistem extins va 
conţine următoarele informaţii: inventar al activelor, gradul de uzură, performanţa activelor. Se va construi 
acest sistem astfel încât să calculeze durata de funcţionare rămasă şi costurile de reparare şi înlocuire a 
fiecărei componente (pe localitate, procese, zone, bazine, data punerii în fucnţiune, istoricul reparaţiilor, etc).      

Sistemul va fi dezvoltat mai departe, prin corelarea cu sistemul financiar contabil, astfel încât să ofere 
platforma necesară pentru calculul valorii actualizate a activelor şi pentru prioritizarea proiectelor de 
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reparaţii sau de înlocuire. Ulterior, sistemul trebuie compatibilizat cu sistemul GIS ce va fi dezvoltat, cu 
sistemele de modelare a reţelelor de apă- canal, sistemul de relaţii cu clienţii. 

În scopul unui management eficient al activelor, la nivelul companiei se va desemna un responsabil cu 
această activitate, care să poată să fie instruit şi îndrumat de către experţii contractului ATMP.  
 

3.1.2 Managementul apei nefacturate (controlul pierderilor) 
 
În acest domeniu, SC AQUABIS SA este sprijinită de experţii din cadrul contractului ATMP. În 

cadrul acestui contract, prestatorul va analiza masurile care trebuie luate in vederea implementarii unui 
management eficient de detectare a pierderilor. Va fi elaborată o strategie de control a pierderilor, cu un plan 
de acţiuni, a cărui implementare constituie unul dintre obiectele raportării către AM POS Mediu şi OI POS 
Mediu. Elaborarea acestei strategii este în corelare directă cu achiziţionarea echipamentelor de control a 
pierderilor, acestea urmând a fi achiziţionate în anul 2013. 

Nivelul de apa nefacturata este mare in toate zonele urbane ale judetului ale caror sisteme de 
alimentare cu apa au fost dezvoltate in anii `70 si `80. Pentru reducerea acestor pierderi, OR va trebui sa 
mentina un mecanism eficient de control al pierderilor. 

Prestatorul ATMP are obligatia sa intreprinda urmatoarele: 
 Sa intocmeasca o analiza a capacitatii curente de management a retelei de distributie a apei 

potabile, detectia pierderilor si reducerea (remedierea) acestora. Aceasta va include o analiza a 
retelei de distribuite existente si propunerile facute in Studiul de Fezabilitate si Master Plan 
pentru imbunatatirea performantei sistemului. Aceasta analiza initiala va fi intocmita si 
inclusa in primul raport anual asupra controlului pierderilor de apa elaborat de Prestator; 

 Sa inainteze propuneri pentru infiintarea unei echipe specializate de detectare a pierderilor de 
apa. 

 Dezvoltarea unui manual adecvat de detectare a pierderilor si reparatii, care va include un 
sistem de raportare privind portiunile de retea de distributie a apei potabile pe care se 
inregistreaza cel mai mare numar de avarii/interventii pe unitatea de timp si lungime; 

 Pregatirea profesionala a echipei specializate de detectare a pierderilor de apa (teoretica si 
practica) in localizarea si delimitarea zonelor cu pierderi in retele; 

 Dezvoltarea si agrearea unei strategii de management al pierderilor. 
Echipamentul de detectare a pierderilor de apa va fi achizitionat in cadrul CL 2 Statii de epurare apa 

uzata si colectoare de transfer pentru clusterele Bistrita, Beclean, Salva, Sangeorz-Bai si pus la dispozitia 
Prestatorului de catre SC AQUABIS SA. 

Activitatile Prestatorului vor include: 
 Elaborarea unei strategii pe termen scurt, mediu si lung pentru implementarea unui 

management eficient de detectare a pierderilor; 
 Pregatirea profesionala a echipei OR, teoretica si practica in localizarea si delimitarea zonelor 

cu pierderi in retele; 
 Stabilirea unui sistem de raportare privind portiunile de retea de distributie a apei potabile pe 

care se inregistreaza cel mai mare numar de avarii/interventii pe unitatea de timp si lungime; 
Rezultatul aşteptat ca urmare a activităţii comune este acela că nivelul OR există unui sistem eficient 

de detectare a pierderilor pe retelele de distributie a apei potabile. 
Documente care trebuie prezentate:  

 Strategia privind managementul pierderilor in retele pe toata zona de operare a serviciilor; 
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 Manual de detectare a pierderilor de apa;  
 Program de pregatire profesionala a personalului echipei de detectare pierderi retele; 
 Raport intermediar (anual) privind implementarea sistemului – raport care sa prezinte 

progresul activitatii, rezultatele obtinute, deficientele constatate, masuri pentru asigurarea 
indeplinirii cerintelor Caietului de sarcini  

 Raport final - care sa prezinte toate activitatile desfasurate, rezultatele obtinute, confirmarea 
atingerii prevederilor Caietului de sarcini, greutatile intampinate, precum si recomandari 
pentru continuarea activitatii OR, elemente de strategie de dezvoltare ulterioara.  

Contributia operatorului constă în asigurarea de personal cu calificare minima adecvata pentru a putea 
fi instruit in utilizarea sistemului achizitionat în cadrul proiectului. 

Toate documentele vor constitui baza abordării acestei activităţi de către SC AQUABIS SA.   
 Responsabilitatea globală a activităţii de control al pierderilor aparţine managementului general, dar 
pentru a focaliza toate activităţile necesare, se va întări structura organizatorică existentă. OR are în structura 
organizatorică un mic departament de control al pierderilor, subordonat directorului de producţie. 

 
3.1.3. Managementul energetic 

 
 Tratarea şi distribuţia apei, precum şi colectarea, epurarea şi descărcarea apelor uzate epurate necesită 
o cantitate considerbilă de energie în toate etapele procesului. Alături de costurile cu forţa de muncă, 
costurile cu energia sunt cele mai mari în bugetul operatorului. 

Nevoia unui management eficient al energiei este de importanţă vitală în asigurarea unui serviciu 
eficient pentru clienţi, la un preţ acceptabil. 

Pentru acest lucru, se vor aborda următoarele faze: 
 Identificarea etapelor în cadrul OR în care se foloseşte energie în cantitate mare, 
 Evaluarea practicilor curente în ceea ce priveşte managementul energetic, 
 Formarea unei liste generice de zone potenţiale unde se pot face reduceri de energie, 
 Furnizarea de recomandări de îmbunătăţire cu efecte imediate. 

SC AQUABIS SA îşi va întocmi şi implementa propria strategie de management energetic în cursul 
anului 2013. În cadrul strategiei vor fi incluse descrierea problemelor curente ale companiei, procedurile 
actuale de management energetic, metodologiile şi abordările propuse pentru îmbunătăţirea procedurilor şi 
practicilor curente. 

În cadrul companiei există şi în prezent un departament mecano- energetic.  
În măsura în care se vor face economii de energie electrică, o parte din economii se vor reinvesti în 

măsuri suplimentare privind eficienţa energiei, făcând din economisirea energiei un proces constant.  
 

3.1.4. Îmbunătitţirea operării şi întreţinerii 
 

Deosebit de important pentru îmbunătăţirea performanţei operatorilor este aspectul legat de 
îmbunătăţirea practicilor de operare şi întreţinere. Pentru un management corespunzător al acestui aspect, 
este necesară întocmirea şi implementarea strategiilor privind: 

- Mentenanţa echipamentelor mecanice şi electrice, 
- Sisteme de management al operării şi întreţinerii, 
- Optimizarea costurilor de operare şi întreţinere. 
Aceste strategii vor fi elaborate de către AQUABIS în perioada următoare (în cursul anului 2013). 
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 Principalele activităţi de operare şi întreţinere, care nu au fost incluse în alte capitole ale prezentului 
document, sunt următoarele: 

o Resursele de apă şi captarea apei, 
o Tratarea apei, 
o Distribuţia apei, 
o Colectarea apelor uzate, 
o Tratarea apelor uzate, 
o Sisteme de management al operării şi întreţinerii, 
o Optimizarea costurilor de operare şi întreţinere. 

Resursele de apă  
SC AQUABIS SA utilizează pentru producerea apei potabile surse de suprafaţă şi surse de adâncime. 

Ca urmare a creşterii riscului de poluare a surselor de apă, se impune o abordare mult mai strictă de protejare 
a surselor de apă. Acest fapt necesită prevenirea poluării prin intermediul unui sistem complex de gestionare 
a surselor de apă, din care fac parte monitorizarea continuă a calităţii apei şi implementarea unor măsuri de 
protecţie. 

Pe lângă protejarea surselor de apă, se impune îmbunătăţirea managementului şi performanţei în 
vederea asigurării unor beneficii pe termen lung: 

 Actualizarea procedurilor de inspectare, operare, întreţinere şi monitorizare, precum şi 
introducerea de liste de verificare operaţionale. 

 Luarea în considerare a conservării sau abandonarea resurselor de apă în plus faţă de cerinţe. 
 Dezvoltarea unui program pentru contorizarea tuturor surselor de apă potabilă. 
 Organizarea de cursuri de instruire în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi capacităţilor 

personalului operativ. 
 Dezvoltarea unui program de înlocuire a echipamentelor de pompare a apei care sunt 

supradimensionate şi ineficiente. 
 Dezvoltarea unor proceduri de urgenţă în cazul unor contaminări majore. 
Tratarea apei 

SC AQUABIS SA a beneficiat de programe investiţionale în staţii de tratare (Bistriţa şi Bistrăţa- 
Bârgăului), aceste staţii fiind corespunzătoare din punct de vedere tehnologic. Ambele staţii au o capacitate 
de potabilizare unor cantităţi de apă mult peste solicitările existente. 

Pentru dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire a performanţei procesului de tratare a apei şi 
garantarea unor efecte pozitive pe termen lung, sunt necesare: 

 Actualizarea procedurilor de inspectare, operare, întreţinere şi monitorizare, precum şi 
introducerea de liste de verificare operaţionale.  

 Dezvoltarea unor proceduri pentru soluţionarea cazurilor de poluare accidentală a apei. 
 Organizarea de cursuri de instruire în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi capacităţilor 

personalului operativ. 
 Introducerea unui sistem de control a pH-ului în vederea sprijinirii coagulării, optimizând 

astfel faza de sedimentare. 
 Înainte de efectuarea unor investiţii pentru modificarea procesului, se va testa noul produs pe 

o perioadă de timp pentru a stabili eficienţa şi caracterul oportun al acestuia. 
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Distribuţia apei potabile 

 Reţelele de distribuire a apei sunt construite din conducte de beton, fontă, fontă ductilă, oţel, 
azbociment, PVC, PHDE. Cu excepţia unor investiţii recente, conductele sunt slabe calitativ, reţelele sunt într-
o condiţie precară, dovada fiind pierderile relativ mari pe reţele.  
Procentul de contorizare este bun iar investiţiile viitoare vor îmbunătăţi situaţia. Datorită acestui aspect, 
cererea de apă s-a redus considerabil în ultimii ani, capacitatea reţelelor fiind, în unele zone, excesivă. Toate 
reţelele dispun de rezervoare pentru compensarea vârfurilor de consum.  
 Pentru dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire, se impune verificarea, cel puţin de două ori pe an. 
Rezultatele vor fi trecute într-un proces verbal de control. Acest PV va fi folosit pentru: 

o Dezvoltarea planului de întreţinere şi identificarea lucrărilor necesare, 
o Executarea lucrărilor de reparaţii, 
o Efectuarea lucrărilor de întreţinere. 
Colectarea apelor uzate 
Reţelele de canalizare sunt construite în mare parte din tuburi de beton şi PVC. Majoritatea reţelelor sunt 

într-o stare precară de funcţionare din cauza vechimii, eroziunii conductelor, folosirea unor îmbinări rigide, 
care au cedat. Volumul necesar de decolmatări şi reparaţii este ridicat. 

Pentru dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire, se impune revizuirea procedurilor de inspectare, operare, 
întreţinere şi monitorizare. 

Tratarea apelor uzate 
Ca urmare a investiţiilor în derulare, staţiile de epurare ce deservesc comunităţile judeţului vor fi nou 

construite sau reabilitate. Noile staţii vor corespunde cerinţelor legislative. 
Îmbunătăţirea în aceste cazuri are în vedere revizuirea actualelor proceduri de inspectare, operare, 

întreţinere şi monitorizare, în conformitate cu noile caracteristici constructive ale staţiilor. 
Îmbunătăţirea eficienţei funcţiilor de operare şi întreţinere 
Noile reglementari de ordin institutional care impun companiilor regionale de apa-canal sa opereze 

conform termenilor unui contract de delegare a serviciilor, transferă de la autoritatile central si locale catre 
Operatorii Regionali o mare parte din responsabilitatile planificarii pe termen mediu si lung a activitatilor de 
Operare si Mentenanta, respectiv a finantarii investitiilor de capital. Asadar, companiile de apa vor avea noi 
oportunitati si va creste nivelul de motivatie pentru stabilirea formulelor optime de operare, mentenanta si 
dezvoltarea activelor publice si private pentru care acestea sunt responsabile. Aceasta impune modificari si 
redefinirea sistemelor de Operare si Mentenanta, bugetelor, standardelor si practicilor. 

SC AQUABIS SA  pot dezvolta un nou sistem pentru redefinirea si imbunatatirea eficientei activitatilor de 
O&M, ca raspuns la modificarile aparute ca rezultat al regionalizarii. 

Optimizarea costurilor de operare şi întreţinere 
Acest aspect a fost prezentat la punctul 2.7. de mai sus. 

 
3.2. Monitorizarea calităţii apei, apei uzate şi a nămolului 

 
 În îndelungata sa activitate, SC AQUABIS SA a dezvoltat şi implementat un management 
corespunzător în domeniul monitorizării calităţii apei, a apei uzate şi a nămolului. 
 În cadrul Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul major finanţat din FC, aflat în prezent în 
implementare, a fost necesară întocmirea unei Strategii de management al apelor uzate industriale, strategie 
care a fost actualizată în cadrul actualului proiect. Planul de acţiuni inclus în această strategie este raportată 
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trimestrial către AM POS Mediu. Ultimul raport trimestrial asupra acestui plan de acţiuni este după cum 
urmează: 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

1 Baza de date privind 
Agentii industriali 

Actualizarea bazelor de date Agenţii 
Industriali (AI) consumatori de apa 
potabila si care evacueaza apa uzata in 
sistemul de canalizare orasenesc 
 

Semestrul II 2011 AQUABIS 
 

Aquabis S.A. detine baze de date 
pentru perioadele 2007-2010 privind 
agentii economici industriali  si 
consumurile de apa potabila in 
scopuri industriale. Parametrii de baza 
inclusi in baza de date sunt debitele 
de apa prelevata din retea si debitele 
consumate evacuate 

2 Implementarea unei baze de date 
cuprinzatoare referitoare la principalele 
caracteristicile ale apelor uzate industriale 
deversate de catre toti agentii industriali 
conectati  la retea, sau care vor  fi conectati 
la retea 

Semestrul II 2011 AQUABIS 
 

Aquabis S.A. a inceput 
implementarea unei baze de date 
(EnviroManager); Consultantul de 
ATMP a dezvoltat  un soft in 
programul Access constand dintr-o 
structura de baza de date care  
sa ofere si posibilitatea  inregistrarii 
informatiilor rezultate in urma 
programului de monitorizare, precum 
si obtinerea de rapoarte si grafice  cu 
privire la evolutia debitelor si 
concentratiilor de poluanti; in prezent,  
baza de date  se afla  in administrarea 
Sectiei de Epurare-Canalizare din 
cadrul SEAU Bistrita  si a  fost  
completata  cu datele AI monitorizati 
in anul 2011   

3 Identificarea tipurilor de poluanti din apele 
uzate cu impact negativ major asupra 
proceselor de epurare  

Semestrul II 2011 AQUABIS 
 

Laboratorul central de pe langa SEAU 
Bistrita, prin dotarea existenta, 
efectueaza analize complete si 
complexe prin care poate identifica 
tipurile de poluanti din apele uzate 
industriale; o atentie deosebita se 
acorda poluarii cu metale grele care 
poate influenta asupra calitatii 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

namolului si posibilitatilor de 
valorificare a acestuia, dar si 
incarcarii organice care poate afecta 
eficienta statiilor de epurare ale 
Aquabis S.A. si, in final, calitatea 
efluentului acestora 

4 Identificarea AI care deverseaza poluantii 
identificati in apele uzate 

Semestrul I 2012 AQUABIS 
 

Aquabis S.A. detine informatii despre 
activitatea si tipurile de poluanti 
evacuati in apele uzate de AI 
monitorizati, informatii obtinute la 
momentul incheierii contractului de 
servicii, dar si pe baza informatiilor 
din Autorizatia de Mediu; poluantii 
sunt apoi identificati prin analizele de 
laborator in cadrul programului de 
monitorizare; AI  
identificati ca  potential poluatori  
semnificativi sunt monitorizati cu 
frecventa lunara si/sau bilunara. 

5 Imbunatatirea  eficientei 
managementului apelor 
uzate industriale cu 
implementare imediata  

Consolidarea relatiilor cu agentii 
economici 

Semestrul I 2012 AQUABIS 
 

Aquabis SA  a organizat intalniri cu 
agenti economici potential poluatori 
pentru a fi constientizati cu privire la 
impactul poluarii cu Pb si Zn asupra 
calitatii namolului si a valorificarii 
acestuia in agricultura In data de  
30.10.2012 a fost organizata o 
intalnire cu agentii economici 
potential poluatoripentru a fi 
informati cu privire la strategia de 
monitorizare a apelor uzate 
industriale a AQUABIS SA si a 
impactului descarcarilor de ape uzate 
industriale asupra caltatii namolului 
de epurare si a gestionarii ulterioare a 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

acestuia 

6 Revizuirea procedurilor curente de 
prelevare a probelor. 
Procedurile curente vor fi revizuite pentru 
a asigura conformitate cu cerintele ISO 
14001 

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS 
 

Aquabis S.A. revizuieste procedurile 
de prelevare a probelor cu o frecventa 
anuala in scopul conformarii cu 
cerintele ISO 14001. 

7 Revizuirea procedurilor la agentii 
industriali care au unitati de preepurare. 
Analiza performantelor unitatilor de 
preepurare si a procedurilor de operare 
pentru a se asigura ca in cazul producerii 
oricarui incident de mediu exista proceduri 
care vor duce la minimizarea impactului 
asupra mediului 

Semestrul I 2012 AQUABIS 
 

Aquabis S.A are un reprezentant 
permanent in cadrul CAT care se 
reuneste la APM Bistrita in vederea 
dezbaterii Autorizatiilor de Mediu 
pentru AI si, in felul aceste, este la 
curent cu toate modificarile de 
activitate ale AI 

8 Obtinerea unor informatii de la agentii 
economici cu privire la dezvoltarea lor 
economica si la modificarile domeniilor de 
activitate 

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS 

 

Aquabis S.A are un reprezentant 
permanent in cadrul CAT care se 
reuneste la APM Bistrita in vederea 
dezbaterii Autorizatiilor de Mediu 
pentru AI si, in felul aceste, este la 
curent cu toate modificarile de 
activitate ale AI 

9 Evaluarea potentialului de auto-
monitorizare a agentului industrial 
Operatorul regional trebuie sa evalueze 
toate optiunile pentru reducerea costurilor. 

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS 

 

AI au obligatia de  a efectua 
automonitorizarea stabilita prin 
Autorizatia de Mediu eliberata de 
APM Bistrita. Laboratorul SEAU 
Bistrita primeste comenzi de la AI  
pentru propriul program de 
automonitorizare, eliberarea 
buletinului de analiza facandu-se 
contra cost. 

10 Principiul „Poluatorul 
Plateste”  

Aplicarea principiului „poluatorul plateste” 
pe baza unei analize  echidistante fata de 
Agentii industriali; 
  

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS Aquabis S.A. aplica principiul 
„poluatorul plateste” din anul 2006. 
Aceasta se concretizeaza prin 
aplicarea unui tarif majorat agentilor 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

economici care depasesc V.L.A. 
prevazute in NTPA 002/2005, in 
conformitate cu un factor de 
multiplicare a tarifului normal, functie 
de procentul de depasire stabilit pe 
baza analizelor de laborator din 
programul de monitorizare. Recent,  
se afla in dezbatere o noua 
metodologie de aplicare a tarifului 
majorat, pe baza unor tarife diferite 
pentru fiecare poluant si a consumului 
lunar de apa al agentilor economici; 
metodologia si modelul de calcul au 
fost elaborate de Consultant in stransa 
colaborare cu Aquabis S.A. 

11 Incadrarea fiecarui AI in Grupele de risc Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS Consultantul de ATMP a propus, in 
cadrul strategiei de gestionare a 
apelor uzate industriale, o modalitate 
de incadrare a AI pe grupe de risc, in 
scopul unei mai atente monitorizari a 
AI si pentru imbunatatirea aplicarii 
principiului „poluatorul plateste”; 
clasificarea pe grupe de risc are la 
baza legislatia referitoare la protectia 
calitatii apei (HG 472/2000, OU 
107/2002 si OU 73/2005) 

12 Revizuirea structurii tarifelor in baza 
principiului “poluatorul plateste” 

Semestrul I 2012 AQUABIS  AQUABIS SA a depus documentatia 
de revizuire a tarifelor de apa si 
canalizare catre ANRSC si a obtinut 
avizul ANRSC in 2380217 din 
19.06.2012 

13 Obtinerea aprobarii ADI privind sumele 
revizuite de plata 

Semestrul I 2012 AQUABIS AQUABIS  SA a primit aprobarea 
tarifelor la serviciile de apa si 
canalizare din partea AGA a ADI 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

pentru servicii de alimentare cu apa si 
canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
cu nr. 14 din 26.07.2012 

14 Revizuirea tarifului pe baza costurilor 
operationale efective 
Tarifele pentru agentii industriali vor trebui 
actualizate pentru a reflecta costurile 
efective al epurarii apelor uzate industriale. 
Costurile efective ale epurarii apelor uzate 
si ale depozitarii namolurilor rezultate 
trebuie sa devina disponibile si sa fie 
reprezentative. 

Semestrul I 2012 AQUABIS AQUABIS  SA a solicitat 
Consultantului si Consultantul s-a 
angajat sa prezinte o documentatie de 
revizuire a tarifelor pe baza costurilor 
operationale 

15 Monitorizarea agentilor 
economici cu privire la 
respectarea  prevederile 
legale  

Continuarea monitorizarii deversarilor 
apelor uzate industriale  

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS Programul de monitorizare se 
desfasoara lunar pe baza unui grafic 
anual stabilit in cadrul  
Sectiei Canalizare. Pentru anul 2011 
programul de monitorizare a cuprins 
47 AI potential poluatori din judetul 
Bistrita-Nasaud, care deverseaza ape 
uzate in sistemul de canalizare 
gestionat de Aquabis. Probele 
recoltate sunt analizate in cadrul 
laboratorului central al SEAU 
Bistrita, iar  rezultatele analizelor sunt 
documentate si semnate de Directorul 
de Calitate. Buletinele de analiza sunt 
aduse la cunostinta AI monitorizati si 
validate de acestia prin semnatura. 

16 Evitarea poluarii apelor 
subterane si controlul 
infiltratiilor in retelele de 
canalizare  

Repararea canalelor defecte  Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS 
 
 

AQUABIS S.A. prin departamentul 
de intretinere  
a sistemului de canalizare desfasoara 
aceasta  
activitate in mod permanent 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

17 Identificarea punctelor si 
situatiilor critice care pot 
conduce la dezechilibre 
in procesele tehnologice 
din statiile de epurare 
orasenesti 

-Achizitionarea de echipament aditional 
pentru laboratorul Statiilor de Epurare  
-Identificarea totala a punctelor de 
deversare a apelor uzate de la fiecare Agent 
industrial 

Semestrul II 2011 AQUABIS Se va achiziţiona echipament nou în 
cadrul CL 2, contract semnat în mai, 
2012. 

18 Studierea oportunitatii 
de folosire a unui bazin 
existent ca un bazin 
tampon in caz de urgente 

Actualizarea planului existent  de prevenire 
a  poluarii  accidentale la Statiile de 
epurare orasenesti din zona Proiectului 

Semestrul II 2011 AQUABIS AQUABIS S.A. are un plan de  
prevenire a poluarii accidentale; acest 
plan a fost preluat si actualizat de 
Consultant, predarea raportului  
facandu-se la 06.06.2011; pentru 
celelalte SEAU din judetul Bistrita-
Nasaud,  s-a elaborat un continut 
cadru perfect adaptat pentru statiile de 
epurare orasenesti, urmand ca planul 
de prevenire si combatere a poluarilor 
accidentale sa fie detaliat la momentul 
in care vor fi disponibile proiectele de 
executie ale fiecarei statii de epurare 
in parte, lucrarile de executie 
finalizate si personalul de deservire 
nominalizat 

19 Imbunatatirea capacitatii 
de eliminare a 
substantelor periculoase 
din apele uzate 
industriale  

Monitorizarea periodica a substantelor 

prioritar periculoase a efluentilor Statiilor 

de Epurare orasenesti  

Permanent cu raportare 
anuala 

 AQUABIS 

 

In scopul monitorizarii periodice a 
substantelor prioritar periculoase, 
Aquabis S.A. face anual analiza 
asupra efluentilor din statiile de 
epurare din judet, prin transmiterea 
probelor recoltate la un laborator 
acreditat; activitatea este permanenta 

20 Actualizarea strategiei privind 

managementul namolului  

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS 

 

In prezent,  Aquabis S.A. detine o 
strategie de management a namolului 
elaborata si aprobata in cadrul 
Aplicatiei de Finantare pentru FC. In 
cadrul proiectului de ATMP.  Se va 
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No Obiectiv Actiune Termen 
limita 

Structuri/ 
persoane 

responsabile 

 
Stadiul implementării 

preda o strategie actualizata de 
management a namolului pentru Faza 
II (2014- 
2019) de dezvoltare; In vederea 
analizarii optiunilor de valorificare a 
namolului din SEAU din judet, in 
perioada septembrie  –  
octombrie2011 s-au efectuat recoltari 
si analize pe probe de namol, 
rezultand o concentratie ridicata de Pb 
si Zn in namolul recoltat din SEAU 
Bistrita 

21 Identificarea limitelor maxime de 

suportabilitate a treptei biologice din statia 

de epurare pentru fiecare poluant in parte 

prezent in apele uzate influente  

Permanent cu raportare 
anuala 

AQUABIS 

 

Laboratorul tehnologic al SEAU 
Bistrita si al celorlalte SEAU aflate in 
operare in cadrul judetului BN 
efectueaza permanent analize pe 
fluxul tehnologic de epurare; 
Conform actelor de reglemetare in 
domeniul protectiei mediului 
(Autorizatia de gospodarire a apelor, 
Autorizatia de Mediu), AQUABIS 
S.A. are obligatia de a monitoriza 
calitatea apelor uzate influente in 
reteaua de canalizare 

 
 

 
 O altă strategie întocmită în cadrul Aplicaţiei de Finanţare este Strategia de managemnt a nămolului, de asemenea, cu planul de acţiune aferent. 
Această strategie trebuie actualizată după finalizarea investiţiilor în staţiile de epurare. Implementarea planului de acţiuni actual este şi ea obiect al 
raportării trimestriale către AM POS Mediu, utlima raportare fiind după cum urmează: 
  

 Investitia si implementarea Plan de actiune pe termen scurt 2009 -2013    
Nr Obiectiv Actiunea Termen Parti Stadiul 
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limita interesate implementării 
1 Acceptul asupra strategiei de 

depozitare a namolului 
Acceptul OR si al ADI  privind strategia de management a namolului 
si asigurarea ca aceasta este inclusa in aplicatia FC. 

Mai 2009 OR si 
autoritatile 
judetene 

Realizat 

2 Revizuirea documentatiei de licitatie 
pentru extinderea SE Bistrita 

Revizuirea si aprobarea documentatiei de licitatie pentru extinderea 
propusa si pentru modificarile de la SE Bistrita incluzand orice 
impact asupra facilitatilor existente de tratare a namolului.  

August 
2009 

OR UIP Realizat 

3 Actualizarea analizelor namolului de 
la SE Bistrita 

Actualizarea analizelor obtinute de la SE existenta in Bistrita. In 
derulare 

OR Realizat/ acţiune 
permanentă 

4 Revizuirea tipului si numarului de 
instrumente analitice pentru namol 

Evaluarea functionarii echipamentelor pentru a asigura ca SE 
Bistrita are suficienta capacitate pentru a realiza toate analizele 
necesare conform legislatiei UE si a legislatiei romanesti.  

Decembr
ie 2009 

OR Realizat  

5 Licitarea pentru investitiile din FC OR va asigura evaluarea efectiva a ofertelor pentru Statiile de 
Epurare de la Beclean, Nasaud/Salva, Feldru si Sangeorz-Bai in 
special de asigurare a capacitatii si a indeplinirii scopului propus 
pentru facilitatile de tratare a namolului. 

Februarie 
2010 

OR În derulare 

6 Administrarea contractelor de lucrari Departamentul de investitii din cadrul OR va monitoriza si 
administra contractele de lucrari pentru facilitatile de tratare a apei 
uzate. 

In 
derulare 

OR În derulare 

7 Evaluarea cantitatii de namol Cantitatea de namol existenta la depozit va fi verificata si inregistrata 
lunar intr-o baza de date cu scopul de a realiza o estimare a 
disponibilului ce poate fi folosit la facilitatile existente pentru 
depozitarea namolului.  

In 
derulare 

OR În derulare/ 
acţiune 
permanentă 

8 Punerea in functiune a noilor 
investitii 

Testarea si punerea in functiune a noilor facilitati de tratare a 
namolului pentru a se asigura ca echipamentul prevazut este conform 
cu specificatiile. 

2012-
2013 

OR  

  Planul de actiune pe termen mediu 2014-2018    
1 Realizarea dosarelor de licitatie 

pentru hangarele de uscare a 
namolului  

OR va realiza dosarele de licitatie pentru hangarele de uscare ale 
namolului pe locatia actuala a paturilor de uscare ale namolului. 

2014 OR  

2 Echipament pentru depozitarea 
namolului 

OR va evalua necesarul de echipament suplimentar pentru 
managementul namolului inclusiv echipamentul pentru reciclarea 
namolului in agricultura. 

2014-
2015 

OR  

3 Achizitionarea de echipament 
suplimentar 

OR se va ocupa de achizitionarea de echipament suplimentar necesar 
managementului namolului dupa acceptul ADI si al autoritatilor 
judetene. 

2015-
2016 

OR  
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 Un rol important în acest proces îl au laboratoarele de analize fizico-chimice şi biologice în care se 
realizează o serie de analize, conform unor metodologii standard pentru fiecare domeniu. 
 În procesul de monitorizare, pe lângă analizele din laboratoarele proprii, există şi alte instituţii care 
controlează calitatea apei: Direcţia de Sănătate Publică, APM BN, SGA BN, DAST CJ, ANRSC. Aceste 
instituţii pot aplica sancţiuni OR în caz de neconformităţi, putând dispune acţiuni de remediere a acestora.  
 Laboratoarele OR sunt acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025/2005.  

    Raportul de Evaluare Institutionala intocmit in cadrul Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune a propus 
ca toate analizele de baza sa fie facute in cadrul laboratoarelor centrale din municipiul Bistrita, indiferent de 
locatia statiilor de tratare sau zona urbana. În momentul actual sunt disponibile doar servicii de laborator 
minime la fiecare statie de tratare/epurare. Propunerea facuta la nivel de Master Plan a fost ca statiile de 
tratare si de epurare din judet sa beneficieze de sisteme de analiza on-line, pentru fluxul tehnologic, iar 
pentru efectuarea analizelor sa se achizitioneze un laborator mobil. Probele recoltate in scopul caracterizarii 
eficientei de functionare a statiilor locale vor fi transportate la Bistrita si analizate in laboratoarele centrale, 
fiind prevăzută achiziţionarea unui laborator mobil în acest scop. În cadrul contractului ATMP a fost 
întocmit un raport prin care se evaluează situaţia laboratoarelor aparţinând SC AQUABIS SA, în cadrul 
căruia a fost propusă o strategie de reorganizare a laboratoarelor. Strategia de reorganizare porneste de la 
auditarea situatiei actuale, de la evaluarea institutionala din SF si tine cont de obiectivele propuse.  Ca 
urmare a auditului serviciilor de laborator din punct de vedere al situatiei existente s-au evidentiat 
urmatoarele concluzii: 
 Laboratoarele Aquabis din Bistrita au in prezent o buna organizare pe departamente, care asigura un 

flux corect si eficient al realizarii incercarilor fizico- chimice si bacteriologice; 
 Laboratoarele Aquabis sunt acreditate conform legislatiei in vigoare, ceea ce le confera competenta de 

a efectua analize fizico-chimice si bacteriologice, le permite recunoasterea rezultatelor analizelor 
efectuate si posibilitatea de a realiza analize pentru terti; 

 La momentul realizarii prezentului audit al serviciilor de laborator, Laboratorul de pe langa SEAU 
Bistrita si Laboratorul de pe langa ST Bistrita functioneaza ca laboratoare centrale, conform 
recomandarilor din SF; 

 Laboratoarele Aquabis din Bistrita au o dotare buna in echipamente de laborator, unele echipamente 
fiind achizitionate prin Programul ISPA;  

 Laboratoarele locale, respectiv cele de pe langa facilitatile de tratare/epurare din Beclean, Nasaud,  
Rodna, au dotari de laborator minime, depasite fizic si moral; 

 Rezultatele analizelor sunt utilizate in controlul fluxului tehnologic al statiilor de tratare si de epurare 
a apelor uzate, a verificarii eficientei acestora si a conformarii cu Autorizatiile de Mediu; 

 Rezultatele analizelor efectuate de laboratorul SEAU Bistrita sunt folosite pentru monitorizarea 
agentilor economici care deverseaza ape uzate in canalizarea municipala, pe baza acestor rezultate 
fiind stabilite tarifele suplimentare pentru industriile poluatoare sau potential poluatoare si, in acest 
fel, implementat principiul poluatorul plateste; 

 Recoltarea probelor de apa uzata de la agentii economici se realizeaza conform unei proceduri interne; 
 Organigrama aferenta laboratoarelor centrale si a laboratoarelor locale respecta, in prezent, 

recomandarile mentionate in S.F., in ceea ce priveste modul de organizare si numarul de personal 
afectat.   

La etapa Studiului de Fezabilitate s-au facut o serie de recomandari cu privire la evolutia modului de 
organizare a serviciilor de laborator din cadrul Aquabis SA, ca urmare a investitiilor care se realizeaza în Faza 
I de investitii. Pe scurt aceste recomandari se refera la:  



Plan de administrare al SC AQUABIS SA 2013-2016         
 

 63 

 organizarea unor laboratoare centrale pentru analizele de apa potabila, cat si pentru cele de apa uzata, 
in scopul eficientizarii serviciilor de laborator; aceste laboratoare centrale vor primi si analiza probe de 
apa recoltate si de la statiile de tratare apa si epurare a apei uzate din judet; 

 crearea unui laborator mobil pentru recoltarea si transportul probelor de apa precum si pentru 
efectuarea de analize rapide; 

 dotarea cu echipament de laborator si instruirea personalului de specialitate se va face prin investitii de 
capital; 

 bugetul necesar acestor investitii a fost stabilit in cadrul estimarilor de costuri pentru investitiile in 
infrastructura de apa si apa uzata din Faza I; 

 la nivelul anului 2015, anul prevazut pentru finalizarea investitiilor, organigrama laboratoarelor locale 
existente nu mai prevede personal de deservire pentru laboratoarele locale, iar personalul va fi 
restructurat, relocat sau recalificat; 

 personalul din laboratorul central va fi suplimentat, ca de altfel si personalul Departamentului de 
mediu si a personalului de recoltare a probelor de la statiile de tratare si epurare din judet. 

Ca urmare a realizarii auditului serviciilor de laborator Consultantul ATMP considera ca recomandarile 
facute in Studiul de Fezabilitate, in cadrul raportului „Evaluare institutionala” sunt corecte si pot fi 
implementate. Aceste recomandari sunt acceptate de SC AQUABIS SA cu mentiunea ca anul 2013 reprezintă 
un termen prea scurt pentru implementarea acestor masuri, in special aceea de reducerea completa a 
personalului de monitorizare a fluxului tehnologic in statiile de tratare a apei/epurare a apelor uzate. Aceasta 
reducere se bazeaza pe premisa dotarii fluxului tehnologic cu sisteme de analiza on-line. Va fi necesara o 
perioada de timp pentru acomodare cu aceste sisteme automatizate de analiza si de dubla verificare prin 
intermediul analizelor de laborator pentru ca sa existe convingerea conducerii Aquabis SA ca statiile de 
tratare/epurare sunt optim monitorizate. Laboratoarele centrale vor avea misiunea sa analizeze probele de apa 
de la intrarea si iesirea din statiile de tratare/epurare in scopul demonstrarii eficientei de functionare a acestora 
si a conformarii cu autorizatiile de mediu. 

Recomandarile rezultate in urma auditului serviciilor de laborator sunt: 
 Respectarea si implementarea recomandarilor din studiul de fezabilitate; 
 Continuarea investitiilor in echipamente de laborator pentru laboratoarele centrale si in pregatirea 

personalului de laborator; Dotarile au ca scop reinoirea echipamentelor mai vechi de 10, ani precum si 
suplimentarea cu aparatura de baza; 

 Ridicarea nivelului de calitate a rezultatelor obtinute prin intrarea intr-un program de calibrare cu 
laboratoare acreditate in acest scop; 

 Pregatirea personalului de exploatare si intretinere pentru sistemele de analiza on-line; 
 Dotarea laboratorului mobil cu aparatura necesara realizarii de incercari rapide pe teren; 
 Utilizarea eficienta a laboratorului mobil prin implementarea unui program de recoltare (punctele de 

recoltare probe, numar de probe, frecventa de recoltare) si proiectarea unui sistem de recoltare (traseu, 
ore de recoltare, conservarea probelor, predarea probelor); 

 Implementarea unei protocol de recoltare a probelor de apa de la statiile de tratare/epurare din judet 
care sa aiba la baza necesitatile programului de monitorizare a eficientei fluxului tehnologic, precum 
si eficientizarea costurilor de transport; 

 Respectarea organigramei propuse in raportul „Evaluare institutionala”; 
 Recuperarea investitiilor in echipamente de laborator prin efectuarea de analize pentru terti (agenti 

economici din programul de monitorizare, alte persoane juridice si fizice). 
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3.3. Managementul funcţiei comerciale  
 

3.3.1. Contorizare, facturare şi colectarea veniturilor 
Managementul funcţiei comerciale include elementele de contorizare, facturare şi colectarea 

veniturilor, relaţiile cu clienţii şi relaţii publice. Aceste aspecte comerciale necesită o atenţie permanentă.  
Asupra managementului funcţiei comerciale, contractantul ATMP are sarcina de a sprijini AQUABIS in 
eliminarea sau reducerea nivelului de creante comerciale nerecuperabile si asigurarea unei rate de colectare a 
veniturilor la un nivel cat mai inalt. 

Ca parte a acestei asistente, consultantul a analizat modificari potentiale ale frecventei de facturare 
actuale (lunar) pentru a reduce nivelul de costuri adminsitrative asociate cu aceasta componenta, a evaluat  
procesul de citire a contoarelor, facturarea si colectarea creantelor in toate localitatile urbane si a analizat cea 
mai eficienta metoda pentru localitatile din mediul rural. 

Prestatorul a efectuat o analiza a costurilor actuale de operare pentru toate componentele serviciilor 
pentru a decide ce componente trebuie revizuite de managementul OR pentru reducerea costurilor cheie, astfel 
incat sa se mentina tarife acceptabile pentru consumatori. 

Asistenţa oferită are ca scopuri:   
 cresterea capacitatii profesionale a personalului; 
 stabilirea unei politici de tarifare eficiente, care sa reflecte atentia cuvenita acordata necesarului 

pentru exploatare, intretinere si noi investitii; 
 imbunatatirea evaluarii interne a performantei prin selectarea unor indicatori de performanta 

adecvati; 
 stabilirea transparentei conturilor; 
 identificarea factorilor care pot impiedica independenta politica a managementului companiei de 

apa pe baza unor criterii de eficienta economica; 
In vederea facturarii serviciilor prestate, AQUABIS trebuie sa atinga anumite obiective, printre care 

cele mai importante sunt: 
 Creşterea calităţii şi diversificarea / flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare pentru 

serviciile şi produsele oferite, ţinând cont de cerinţele / nevoile consumatorilor (oferirea clienţilor de 
modalităţi variate de citire şi facturare opţională; 

 Diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii contorizării consumului de apă, ţinand cont de cerinţele / 
nevoile consumatorilor şi de interesele operatorului regional. 

Procesul de facturare la nivel AQUABIS este reglementat prin procedura operationala PO-QMS-19, care 
specifica competentele si responsabilitatile fiecarui departament/serviciu, precum si formularele care vor fi 
utilizate. 

Indicatorii de performanţă specifici activităţii de măsurare, gestiune, citire, facturare şi încasare aparţin 
categoriei indicatorilor de performanţă generali şi reprezintă parametrii serviciului de furnizare/prestare pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorului. Aceşti indicatori de performanţă 
sunt analizaţi la nivelul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de delegare, conform 
Contractului unic de delegare, pe baza datelor şi a acţiunilor realizate la nivelul AQUABIS. 

Conform analizei consultantului ATMP, din datele furnizate si analiza situatiei existente la SC Aquabis 
SA, se desprind urmatoarele concluzii: 

 numarul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, s-a 
menţinut la valoarea buna, funcţie de numarul de solicitari aparute; 
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 numarul anual de contoare montate, raportat la numarul total de utilizatori fara contor, a inregistrat o 
scadere;  

 numarul anual de reclamatii privind precizia contoarelor, raportat la numarul total de contoare, a 
inregistrat o scadere, datorat şi faptului ca in aceasta perioada au fost verificate metrologic o mare 
parte a contoarele montate la utilizatori; 

 ponderea din numărul de reclamaţii privind precizia contoarelor care sunt justificate a inregistrat o 
scadere; 

 numarul de sesizari privind parametrii apei furnizate, raportat la numarul total de utilizatori a 
inregistrat o scadere; 

 la prima vedere, cantitatea de apa furnizata (facturata) pentru alţi consumatori raportata la numărul de 
branşamente, cât şi cantitatea de apă furnizata (facturata) raportată la numărul total de locuitori de tip 
casnic deserviţi au înregistrat o crestere. Dar, în esentă, cantitatea totală de apa facturată a avut o 
scădere continuă, raportul prezentat fiind influentat puternic de modul de definire şi inventariere al 
branşamentelor şi consumatorilor. O concluzie foarte riguroasă va putea fi evaluată în viitor, în 
condiţiile în care modul de analiza al branşamentelor, utilizatorilor, consumatorilor, va fi acelaşi în 
toate localitătile din aria de serviciu acoperita; 

 valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise a înregistrat o scădere 
semnificativă. 

Procesul de facturare este influentat si de intreruperile furnizarii serviciilor de catre AQUABIS. 
Indicatorii de performanţă privind întreruperile şi limitările - accidentale, programate sau datorate 

nerespectării prevederilor contractuale – in furnizarea apei potabile si in preluarea apei uzate aparţin categoriei 
indicatorilor de performanţă generali şi reprezintă parametrii serviciului de furnizare/prestare pentru care se 
stabilesc niveluri minime de calitate. 

a) Intreruperile neprogramate 
o datorită lipsei unui sistem de dispecerizare performant, de ultimă generaţie care sa monitorizeze foarte 

exact, numărul de utilizatori afectati de o întrerupere numărul de utilizatori afectati este greu de 
cuantificat; 

o numarul de întreruperi neprogramate, datorită vechimii retelei, care de multe ori are durata normată de 
functionare depăsită, ca si a lucrarilor de investitii in anumite zone a avut o crestere semnificativă. 
b) Intreruperi programate 

o numărul de întreruperi programate a inregistrat o scadere pentru cele datorate programarii unor 
reparatii obligatorii, dar a crescut în acelasi timp datorită programelor de investitii in reteaua de apa ce 
au necesitat efectuarea unor intreruperi. 
  

  In vederea imbunatatirii activitatii de facturare/ colectare venituri, si astfel imbunatatirea pozitiei de 
cash flow, se recomandă integrarea unui sistem informatic.  

Principalele recomandari fata de situatia contorizarii si obiectivele pe care OR si l-a asumat in cadrul 
Analizei Cost Beneficiu se refera la (fara a se rezuma): 

 se impune stabilirea unei strategii de contorizare pe termene scurt, mediu si lung, care sa rezolve 
contorizarea la consumatorii din mediul rural si sa limiteze numarul de tipuri de apometre in 
functiune; 

 varianta apometrelor cu citire la distanta trebuie serios luata in calcul si evaluata, privind costurile de 
investitie si costurile de operare (fiabilitate apometre, salariati mai putini, posibilitate mai sigura de 
depistare a pirederilor si furturilor de apa, faciltate directa de facturare, etc); 



Plan de administrare al SC AQUABIS SA 2013-2016         
 

 66 

 desfiintarea modului de autocitire si a facturarii in pausal, precum si reconsiderarea normelor de 
pausal care sunt exagerate comparativ cu consumurile real inregistrate; 

 stabilirea unor norme de lucru pentru cititorii de apometre care sa acopere costurile de salarizare si 
reducerea lor prin reorganizarea activitatii, asa cum va fi ea propusa in viitoarea Organigrama, care va 
fi realizata odata cu Analiza Institutionala, parte din actualizarea Master Planului (2014-2018). Prin 
implementarea unui sistem integrat va fi posibil ca sectoarele de activitate sa furnizeze in timp real 
datele pentru facturare (abonati noi, citiri, modificari, etc). 

 Intocmirea facturilor cu coduri de bare si alegerea bancilor prin care se vor incasa prestarea serviciilor. 
Este necesar ca Departamentul responsabil cu facturarea sa poata urmari si gestiona o serie de 
raportari (generate de sistemul informatic), printre care amintim:  

o Consumul total de apa pe localitate sau pe satele componente intr-o anumita perioada de 
timp (permite stabilirea eventualelor pierderi existente in reteaua de distributie). 

o Incasari zilnice (verificare casier). 
o Incasari lunare (evidentiaza gradul de incasare a facturilor emise pentru consumul de apa din 

luna respectiva). 
o Restante de achitat (facturile neplatite pe fiecare consumator si suma totala de plata, inclusiv 

penalizarile aferente evidentiate separat). 
o Restantieri (numarul de facturi neplatite ale fiecarui consumator, pentru a putea emite 

instiintari de plata sau avertismente de debransare) 
Principalele masuri care se pot adopta pe termen scurt referitoare la reducerea cantitatii de apa 

nefacturate (NRW) pot fi sintetizate astfel: 
 reducerea risipei în timpul productiei, prin spalare inversa eficienta, instalarea de robinete de 

scurgere si fitinguri (cum ar fi înlocuirea garniturilor); 
 reducerea scurgerilor în retea imediat ce au fost raportate, prin scurtarea timpului de raspuns 

pentru reparatii; 
 Controlului presiunii pentru a reduce scurgerile din conductele vechi si care au déjà pierderi; 
 Intretinere preventiva in loc de managementul de criza; 
 Calibrarea regulata a contorilor (contori la consumatori sau contori mari); 
 Implementarea unui sistem de control al pierderilor. 

In privinta gestionarii corespunzatoare a procesului de facturare – incasare venituri, se recomadă 
adoptarea urmatoarelor masuri: 

 Apelarea la un soft specializat integrat cu celelalte componente la nivel operational in cadrul 
OR; 

 Incheierea de conventii de lucru cu institutii financiar bancare pentru plata facturilor; 
 Introducerea unui serviciu de plata on line (in special pentru utilizatorii care sunt multe luni pe 

an plecati din localitate); 
 Eliminarea disconfortului facturarii la nivel de asociatie, astfel incat sa nu sufere toti 

utilizatorii pentru restantieri; 
 Citirea lunara a contoarelor corelata cu primirea facturii individuale; 
 Imbunatatirea transparentei locale atat in cadrul AQUABIS, cat si in relatiile acestuia cu 

mediul extern (utilizatori); 
 Incheierea de conventii de lucru cu banca comerciala prin care se deruleaza fluxurile monetare 

ale OR (BCR) pentru factoring de facturi (in vederea imbunatatirii operationale a pozitiei de 
cash flow). 
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3.3.2. Relaţiile cu clienţii şi relaţiile publice 

 
În prezent, citirea contoarelor, facturarea şi colectarea veniturilor sunt procese ce utilizează resurse 

semnificative ale companiei, în termeni de logistică, personal, echipamente, generând costuri însemnate. Este 
necesară revizuirea politicii actuale în acest domeniu, astfel încât să se introducă proceduri mai moderne şi 
mai bune şi să se implementeze metode şi sisteme adecvate, mai eficace şi eficiente. 

Relaţiile cu clienţii reprezintă modurile în care compania comunică şi se ocupă de clienţii existenţi.  
Clienţii actuali pretind calitate în acord cu preţurile şi o bună atenţie acordată clienţilor iar SC AQUABIS SA 
înţelege că furnizarea unor servicii de utilităţi de bază nu face execepţie. O bună relaţie cu clienţii va câştiga 
sprijinul acestora, inclusiv prin achitarea la termen a facturilor şi va cotribui la succesul companiei pe termen 
lung. 

Relaţiile publice se referă la comunicarea dintre companie şi factorii interesaţi şi implică un proces 
permanent de creare şi menţinere a imaginii publice a companiei. Relaţiile publice şi relaţiile cu clienţii au 
unele caracteristici distincte.  

Strategia de relaţii publice a companiei extinse va fi realizată la nivelul anului 2013. Până în prezent a 
fost elaborată Strategia de relaţii publice pentru proiectul finanţat din FC. Modul de implementare a planului 
de acţiune din cadrul acestei strategii face obiectul raportării trimestriale către AM POS Mediu. 

Modul în care SC AQUABIS SA manageriază aspectul de relaţii cu clienţii şi relaţiile publice fac şi 
obiectul raportării către BERD, instituţia care finanţează creditul operatorului pentru implementarea 
proiectului major din faza I de investiţii. 

 
3.4. Managementul financiar  

 
Managementul financiar eficient este esenţial pentru orice organizaţie, fiind mai mult decât un proces 

de adminstrare şi control. Acesta include nu doar crearea unei funcţii financiare răspunzătoare de menţinerea 
unui set de înregistrări fincniare ci şi crearea unui sistem care să înregistreze tranzacţiile financiare şi să 
utilizeze datele astfel obţinute ca instrument în managementul zilnic şi în planificarea afacerii.  

Scopurile principale luate în considerare de managementul financiar al SC AQUABIS SA sunt 
următoarele: 

 Obţinerea profitului, 
 Generarea de numerar, 
 Asigurarea unui profit adecvat din investiţii, în funcţie de riscuri şi resursele investite. 

Obiectivele principale ale managementului financiar sunt după cum urmează: 
1. Furnizarea de sprijin în luarea deciziilor. Managementul financiar oferă managerilor informaţiile şi 

cunoştinţele de care aceştia au nevoie pentru a sprijini deciziile operaţionale şi pentru a înţelege 
implicaţiile financiare ale deciziilor înainte de luarea acestora. 

2. Asigurarea unor informaţii financiare şi nefinanciare de încredere, relevante şi în timp util.  
3. În domeniul managementului riscurilor, managementul financiar permite societăţii să identifice, evalueze 

şi să considere consecinţele financiare ale evenimentelor ce ar putea compromite capacitatea de realizare a 
scopurilor şi obiectivelor stabilite sau ar putea cauza pierderi semnificative de resurse.  

4. Utilizarea eficientă, eficace şi economică a resurselor. Este necesar ca managementul financiar să asigure  
că societatea are resurse suficiente pentru efectuarea operaţiilor şi utilizează aceste resurse în mod 
economic, eficient şi eficace. 
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5. Întărirea responsabilităţii. Managementul financiar ests esenţial pentru ca organizaţia să demonstreze cum 
a folosit resursele financiare încredinţate şi ce a efectuat cu acestea. 

6. Furnizarea unui mediu de control pozitiv. 
7. Conformare cu autorităţile şi protecţia activelor. Managementul financiar este esenţial pentru a asigura că 

organizaţia efectuează tranzacţiile în conformitate cu legislaţia şi regelementările aplicabile, limitele de 
cheltuieli sunt respectate şi tranzacţiile sunt autorizate. Managementul financiar oferă companiei un sistem 
pentru controlul activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. Acest control sprijină protecţia împotriva 
fraudei, neglijenţei financiare, încălcării regulilor sau principiilor financiare şi pierderilor de active sau 
bani publici. 

 Conform definiţiei managementului financiar, acesta este un proces prin care se realizează 
planificarea, organizarea, controlul şi raportarea resurselor financiare ale unei organizaţii prin îndeplinirea 
misiunii şi atingerea obiectivelor acesteia. 
Orice organizatie are nevoie de management financiar pentru: 

 gestionarea eficientă a resurselor; 
 atingerea mult mai rapidă a misiunii/valarii organizaţiei; 
 informarea cu privire la analizele realizate pentru luarea unor decizii financiare; 
 planificarea, monitorizarea şi evaluarea financiară a activităţilor; 
 ilustrarea cât mai în detaliu a situaţiei financiare a organizaţiei; 
 setarea unor obiective pe termen lung care duc la o dezvoltare sustenabilă a organizaţiei. 

 
 Nivele de management financiar 
Dacă discutăm de nivelele managementului financiar, aceasta poate avea două nivele: 

1. Management financiar la nivel inferior 
2. Management financiar la nivel superior 

Managementul financiar la nivel inferior este reprezentat de management financiar la nivel de proiecte. Acesta 
are în vedere derularea fiecărui proiect într-un mod cât mai eficient, cu costuri cât mai mici şi cu venituri cât 
mai mari. În acest nivel trebuie avut grija ca fiecare proiect să fie sustenabil, adică veniturile să fie mai mari ca 
cheltuielile. 
Managementul financiar la nivel superior se referă la gestionarea financiara la nivel de organizaţie. Acesta are 
în vedere gestionarea tuturor bugetelor proiectelor derulate de organizaţie şi planificarea anumitor obiective 
financiare pe termen lung ale acesteia. Obiectivele financiare pot fi reprezentate de sumele care sunt atribuite 
planului de investiţie sau planului de rezervă. 
 
Instrumentele necesare în managementul financiar  
Din punct de vedere al instrumentelor, le-am clasat şi pe aceastea conform nivelurilor de management 
financiar: 
Pentru managementul financiar la nivel inferior instrumetele sunt: 

 Buget de proiect sau de eveniment prin care se planifica financiar toate activităţile acestora. Cash 
flow de proiect sau de eveniment prin care se monitorizeaza fluxurile de intrări şi de ieşiri.aceasta 
ducand la realizarea unei  imagini clare a situaţiei financiare a proiectului sau evenimentului. 

 Analiza financiară a proiectului sau evenimentului prin care se evalueaza financiar fiecare  
perioada a  activităţilor şi care  facilitează luarea deciziilor pentru viitoare proiecte sau evenimente. 

Pentru managementul financiar la nivel superior instrumentele sunt: 
 Cash flow de organizaţie – un cash flow mai avansat care include fluxul de intrări şi ieşiri de pe 

fiecare proiect şi de pe fiecare activitate a organizaţiei. 
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 Plan financiar pe termen lung – cu rolul de a monitoriza atât din punct de vedere al planificării cât şi 
din punct de vedere al realizării toate activităţile financiare ale organizaţiei pe durata unui an.  

 
Strategia de management financiar are în vedere următoarele aspecte:  
 

3.4.1. Maximizarea valorii intreprinderii-obiectiv fundamental al managementului financiar 
 
Rolul managementului financiar este de a asigurarea echilibrului financiar al afacerii in corelatie cu 

obiectivele si strategiile manageriale ale societatii 
Abordarea manageriala a societatii priveste 3 coordonate principale: 
1.Coordonate de natura comerciala 
-produse si servicii 
-clienti 
-furnizori 
-preturi si tarife 
-promovare 
-distributie 
-vinzare 
2. Coordonate privind managementul firmei 
-sistem de management:structura organizatorica,metode de management,sistem informational,sistem 

decizional; 
-sistem de obiective, strategii, politici specific pe functiuni ale societatii: dezvoltare, comercial, 

productie, logistica, resurse umane, financiar. 
3.Coordonate privind finantele firmei: 
-venituri, costuri, profit 
-creante si datorii 
-incasari si plati, cash 
-investitii 
-necesar si surse de finantare 
-obiectiv financiar strategic, echilibru si stabilitate 
-bugetele societatii 

In principiu managementul financiar vizeaza totalitatea deciziilor financiare din cadrul firmei printre care 
se pot enumera: 

1. activitatea curenta a firmei; 

2. deciziile financiare majore: introducerea la Bursa, achizitii, fuziuni, reorganizari etc.; 

3. investitiile si mijloacele de finantare ale acestora; 

4. relatiile cu actionarii privind distribuirea dividendelor; 

5. gestiunea riscului financiar. 
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3.4.2. Managementul creantelor si datoriilor  
 

Riscurile si incertitudinile mediului de afaceri ne determina sa acordam o atentie mai mare 
managementului relatiilor comerciale cu clientii si cu furnizorii. 

In plan comercial, echipa manageriala isi propune sa atinga in orizontul de timp cuprins in acest plan, 
cel putin urmatoarele obiective specifice: 

 
 Informarea permanenta prin mass-media sau directa privind modificarea tarifelor , disfunctionalitati in 

asigurarea serviciilor , folosirea rationala a apei , modificarea parametrilor la care apele pot fi deversate in 
sistemul de canalizare , etc . 

In cifre, aceste obiective se masoara astfel : 
 - cresterea numarului de abonati  
 - acesti abonati vor fi in totalitate contorizati 
 Strategia de imbunatatire a calitatii serviciilor 
 Strategia relatiilor cu publicul  
 Cresterea transparentei si sisteme de raportare 
 Strategia contractarii, facturarii si incasarii prestatiilor 
 Imbunatatirea relatiilor comerciale prin rezolvarea mai prompta a reclamatiilor , realizarea unui 

compartiment special de relatii cu publicul . 
 Informarea si educarea clientilor  

Obiectiv :asigurarea lichiditatilor firmei pentru a-si acoperi datoriile pe termen scurt si lung 
Actiuni specifice : 

1. analiza vanzarilor si creantelor comerciale :valoare, termene scadente,riscuri de lichiditate ; 
 se va avea in vedere urmarirea Controlului datoriei clientilor : datoriile restante ale clientilor 

pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare nu vor trebui sa depaseasca 20% din veniturile 
totale de la clienti pe ultima luna din Anul Fiscal relevant inmultit cu 12 . 

 modificarea tarifelor curpinse in planul de tarifare la termenele impuse prin programale de 
investitii (fondurile de coeziune);  

 
2. analiza achizitiilor si a datoriilor comerciale :valoare,termene scadente,riscuri operationale ; 

 achizitiile de bunuri si servicii se vor face doar pe baza de comanda si /sau contract. Acestea 
trebuie sa fie cuprinse si aprobate prin BVC ; 

 se va urmari plata ritmica a furnizorilor respectand termenele de plata conform comenzilor si 
contractelor incheiate in vederea evitarii plata penalitatilor care ar inregistra costuri suplimentare 
ducand la diminuarea veniturilor ; 

3. analiza indicatorilor de gestiune :durata medie de incasare a clientilor/de plata a furnizorilor/de rotatie 
a stocurilor ; 
 se va avea in vedere ca durata medie de incasare a clientilor sa nu depaseasca 55 zile ; 
 referitor la durata medie de plata a furnizorilor se va urmari ca aceasta sa nu  depaseasca 30 de zile 

sau termenele prevazute in contractele comerciale  pentru a evita calcularea si inregistrarea de 
penalitati ; 

 referitor la durata de rotatie a stocurilor, se va evita inregistrarea de stocuri supranormative ,fara 
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miscare care sa blocheze lichiditatile.   
4. analiza cheltuielilor si datoriilor salariale,bancare si fiscale si proiectarea fluxului de plati ; 

 se va urmari in permanenta incadrarea cheltuielilor salariale in BVC aprobat si se vor respecta 
tremenele de plata a drepturilor salariale conform contractului colectiv de munca in 
vigoare,respectiv, datele de 7 si 22 a lunii; 

 se vor respecta plata datoriilor fiscale la termenele prevazute de lege, pana in 25 a lunii pentru a 
evita calcularea si inregistrarea  si de majorari si penalitati de intarziere . 

 
In acest domeniu societatea si-a propus realizarea urmatoarelor actiuni : 
 
 Depistarea consumatorilor fraudulosi  , incheierea de contracte si incasarea contravalorii serviciilor  
 Fermitate in respectarea clauzelor contractuale pentru incasarea restantelor 
 Urmarirea indeaproape a agentilor economici cu factori mare de risc  
 Eliminarea incasarilor in sistem pausal prin contorizare ( eliminarea subiectivismului in facturare) 
 Stabilire unor pausaluri descurajante pentru agentii economici care desi aveau obligatia prin lege sa se 

contorizeze, si care nu s-au contorizat. 
 Reinventarierea suprafetelor care colecteaza apele pluviale si este legata la sistemul de canalizare. 

Toate aceste actiuni vor avea ca efect imbunatatirea incasarii restantelor , asigurarea unui cash flow  
necesar desfasurarii in conditii optime a activitatii societăţii. 

 
3.4.3. Managementul incasarilor si platilor 

 
  Încasările şi plăţile repezintă premisa asigurarii  si mentinerii stabilitatii financiare ale afacerii. 
  In scopul asigurarii stabilitatii financiare , societatea va dezvolta o strategie de oprimizare a fluxului 
de numerar. 

Eaborarea cash-flow-ului « angajat » pe baza termenelor scadente ale creantelor si datoriilor. 
Proiectarea cash-flow-ului « ajustat » pe baza auditului creantelor si datoriilor « angajate ». 
Obiectiv :implementarea unui plan de masuri care sa vizeze cresterea fluxului de numerar . 

In cadrul acestui obiectiv societatea  si-a propus  stabilirea unui program  care sa cuprinda urmatoarele : 
 

Actiuni specifice : 
 

1. Imbunatatirea sistemului de incasare a veniturilor 
 In aceste sens se va implemanta un sistem de incasare a veniturilor prin mijloace moderne de 

incasare,internet banking,carduri,etc. Pentru realizarea acestuia se va trece la  nou sistem de 
facturare astfel incat facturile sa contina in componenta lor un cod de bare specific. 

2. Asigurarea la timp si la nivelul necesar a fondurilor cerute de derularea nestanjenita a proceselor 
productive si de prestare de servicii . 

3. Satisfacerea obligatiilor financiare fata de partenerii externi ( furnizori , creditori , etc )  
 se va urmari plata  datoriilor fata de furnizori si partenerii externi (banci) conform contractelor 

incheiate. 
1. Realizarea unor venituri financiare  

 deoarece conform acordurilor de imprumut cu bancile externe in fondul IID din care se vor face 
platile datoriilor externe vom fi obligati sa avem resursele banesti care vor cuprinde 2 rate si 
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jumatate. Pe masura alimentarii acestui cont vom constitui depozite bancare aducatoare de venituri 
financiare.  

2. Asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii societatii  
 prin realizarea de profit net 
 prin amortizarea mijloacelor fixe existente in patrimonial societatii 
 prin marirea capitalului social 

3. Managementul resurselor financiare externe  
 in vederea proiectarii fluxului de plati se va avea in vedere , pentru mijloacele fixe aflate in 

concesiune ,majorarea valorii redeventei astfel incat sa asigure capacitatea de plata pentru 
restituirea  creditului BEI (rate+dobanzi) . Termenele scadente ale creditului BEI sunt: 
15.05 si 15.11, ale fiecarui an pana la restituirea completa. 

 de asemenea se va urmari constituirea si alimentarea fondului IID conform acordurilor de 
imprumut. 

 
4. Rata de acoperire a serviciului datoriei prin fluxul de numerar nu va fi mai mic de 1,5% (fluxul de 

numerar dinainte de finantare impartit la suma tuturor dobanzilor , capitalului si platilor dividendelor 
facute de societate nu va fi mai mic ca 1,5%) 

5. Majorarea tarifelor pentru serviciile de apa si canalizare se va realiza astfel : 
cel putin o data pe an , si nu mai tarziu de 1 iulie in fiecare an , pentru ajustarea cu inflatia .  

 
3.4.4.Managementul veniturilor si costurilor 

 
Premisa asigurarii profitabilitatii afacerii 
Instabilitatea mediului de afaceri si criza economico-financiara aduce in atentie  

necesitatea de a cunoste si de a implementa instrumente specifice de management al veniturilor si cheltuielilor 
societatii, in vederea fundamentarii deciziilor de business ai punerii in aplicare a masurilor necesare pentru 
consolidarea afacerii. 
 Obiectiv :maximizarea profitului ,reducerea costurilor ,optimizarea  veniturilor si a costurilor 

 
Actiuni specifice : 

1. abordarea manageriala a balantei contabile de venituri si cheltuieli ; 
 trimestrial se va analiza balanta veniturilor si costurilor realizate in comparatie cu prevederile 

inscrise in BVC. 
2. analiza si managementul veniturilor pe categorii de clienti si categorii de venit ; 

 creterea veniturilor prin identificarea pierderilor de apa si  depistarea consumatorilor fraudulosi ; 
 realizarea unor venituri financiare prin amplasarea de disponibilitati ; 

3. analiza si managementul costurilor : pe sectii de productie,sectoare de activitatea,pe tipuri de activitati 
si categorii de resurse consumate (materiale/servicii/personal) ; 
 lunar se va urmari incadrarea costurilor cu materiile prime si materialele in bugetele aprobate 

nepermitiandu-se depasirea acestora ; 
 costurile cu intretinerea,reparatiile precum si cele executate de terti vor fi mai bine urmarite prin 

stricta identificare a locului de producere a lor , astfel incat sa nu se inregistreze depasiri ; 
 cheltuielile privind personalul vor fi urmarite astfel incit sa nu depaseasca sumele planificate prin 

BVC ; 
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4. analiza costurilor fixe si variabile si determinarea pragului de rentabilitate si a marjei de siguranta ; 
 identificarea si determinarea cheltuielilor fixe maximale astfel incat societatea sa nu 

inregistreze pierderi   
 identificarea costurilor variabile 

5. calculul, analiza si interpretarea indicatorilor privind soldurile intermediare de gestiune, a 
profitabilitatii, EBITDA (profit înainte de dobândă, taxe, depreciere şi amortizare), rezultatul 
exploatarii si rezultatul net. 

 indeplinirea rezultatului din exploatare si a rezultatului net, prin realizarea poductiei 
planificate; 

 
3.4.5. Managementul firmei prin bugete 

 
Anticiparea si controlul realizarii veniturilor si cheltuielilor, a incasarilor si platilor sunt prioritatile care se 
regasesc pe agenda de lucru a conducerii oricarei firme. 

 Managementul firmei prin bugete asigura alocarea si utilizarea eficienta a resurslor in corelatie cu 
dinamica mediului de afaceri si cu obiectivele si planurile de actiune ale societatii. 
 Obiective : planificarea activitatii si prioritatile societatii pe termen scurt,mediu si lung   

Actiuni specifice : 
1. elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli 
2. elaborarea bugetelor societatii pe tipuri de activitati si resurse alocate ; 
3. identificarea si determinarea cheltuielilor fixe maximale astfel incat societatea sa nu 

inregistreze pierderi ; 
4. elaborarea unui plan de afaceri pe termen mediu si lung prin care sa se stabileasca obiectivele 

strategice ale societatii si definirea responsabilitatilor functionale si operationale care vor fi 
necesare pentru atingerea acestor obiective. 

Ipotezele care stau la baza previzionarii bugetelor sunt: 
o mentinerea relativ constanta a volumului de activitate 
o evolutia tarifului conform planurilor de tarifare); 
o evolutia numarului de personal, corelat cu evolutia salariului mediu ; 
o prognozarea nivelului investitiilor; 
o evolutia amortizarii imobilizarilor corporale , corelata cu planul de investitii; 
o corelarea cheltuielilor financiare cu planul de creditare aferent acordurilor de de imprumut; 
o respectarea conditionalitatilor impuse de acordurile de imprumut. 

 
Tablou de bord si raportari manageriale  
Dintre raportarile manageriale cele mai importante sunt: 

 Bilantul Contabil 
 Contul de profit si pierdere 
 Situatia fluxurilor de trezorerie 
 Situatia modificarilor capitalului propriu. 

 
3.5. Managementul resurselor umane şi dezvoltare organizaţională  

 
Importanţa aspectului de management al resurselor umane este dată de următoarele aspecte: 
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 Resursele umane reprezintă peste 50% din costurile de operare ale SC AQUABIS SA, 
 Succesul unei companii este dat de fatorului uman, 
 Poziţia financiară şi organizatorică a companiei are impact direct asupra angajaţilor. 

Organizarea eficientă a funcţiei de resurse umane impune considerarea mai multor aspecte importante.  
Dezvoltarea managementului resurselor umane are următoarele componente auxiliare importante: 

a) Îmbunătăţirea şi optimizarea structurii organizaţionale, 
b) Îmbunătăţirea şi optimizarea sistemelor şi procedurilor interne, 
c) Definirea strategiei de resurse umane, 
d) Introducerea sistemelor  moderne de management, 
e) Dezvoltarea culturii organizaţionale generale. 

Activităţile şi instrumentele de resurse umane de bază în companie sunt: 
 Sistemul de evaluare a performanţei, 
 Analiza postrurilor şi elaborarea fişelor de post, 
 Evaluarea necesităţilor de formare profesională, planul de formare profesională şi dezvoltarea 

carierei, 
 Planificarea personalului, 
 Selecţie, recrutare şi transfer. 
Strategia de resurse umane (RU) reprezintă un document ce va fi elaborat pentru un termen lung. 

Aceasta va furniza un cadru, permiţând o oarecare flexibilitate. Strategia de RU va fi centrată pe rezultate.  
O bună structură organizaţională reprezintă o condiţie esenţială pentru operatorii regionali nu numai 

din perspectiva cadrului şi a formării operaţiunilor efective ci şi din perspectiva finanţării din Fondul de 
Coeziune.  

Strategia de resurse umane reprezintă una dintre priorităţile companiei, motiv pentru care aceasta va fi 
construită în strânsă corelare cu obiectivele generale ale SC AQUABIS SA şi cu priorităţile sale strategice.  

Strategia şi politicile de resurse umane va prelua şi integra misiunea şi viziunea societăţii.  
În concordanta cu obiectivul general al strategiei de transformare a companiei într-un operator regional 

modern, care sa furnizeze servicii la nivelul standardelor europene impune, în materia resurselor umane, 
politica de resurse umane este focalizată în directia evidentierii potentialului uman existent, capabil sa asigure 
aceste servicii la nivelul cerut si / sau identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru 
îmbunatatirea tabloului ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala. În acest context, 
misiunea Departamentului Resurse Umane este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant în asigurarea 
unui personal instruit si motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii.  

În principiu, politica de resurse umane se va axa pe urmatoarele directii:  
 cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata catre client si grija pentru sanatatea 

populatiei si mediu; 
 obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane pe aria de vânzare a operatorului, functie de 

specificul si ponderea activitatilor desfasurate pe spatii; 
 instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de performare la standardele 

de competitivitate cerute de mediul concurential extern, orientat cu prioritate pe selectia interna; 
 construirea unei culturi organizationale proprii; 
 respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resurselor umane la un nivel de necesar 

strict tehnologic. 
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Strategia de resurse umane va fi integrata în strategia afacerii si va urmări ca, prin interventiile asupra 
resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si servicii sociale din firma, sa 
raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.  

Strategia de resurse umane va fi destinată asigurării de forta de munca instruita si motivata care să 
contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la atingerea obiectivelor 
afacerii.  

Pentru implementarea strategiei, departamentul de resurse umane trebuie sa-si asigure resursele si 
competentele necesare acestui proces, pe termen mediu. 

  
3.6. Gestionarea programului de investiţii 

 
Investiţiile derulate de către SC AQUABIS SA sunt atât investiţii derulate din fonduri proprii cât şi 

investiţii prin programe cu finanţare externă.  
În prezent se află în derulare, din categoria investiţiilor cu finanţare externă, proiectul major cu 

finanţare din FC- „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”, 
descris la punctul 2.6. de mai sus. 

În pregătire se află investiţiile din faza II (2014- 2020), pentru care, de asemenea, se vor accesa 
programe de investiţii finanţate din surse comunitare. 

Referitor la investiţiile programate pentru anul 2013 din surse proprii, acestea sunt după cum urmează: 
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Nr 
crt 

 
Denumire obiect 
contract 

 
Cant 

VALOARE   - surse pr. Proced. Data 
Prevaz 
incep 
lucrare 

Data 
Prevaz 
finaliz 
lucrare 

Val.fara TVA    TOTAL cu TVA 
lei EURO lei EURO 

1 Autoutilitare Dacia 
Dokker Van  

5 buc 
 

 
181.451,

6 

 
40.322,6 

 
225.000,0 

 
50.000,0 

 
licitatie 

  

2 Reproiectare – studiu 
fezabilitate 
Reabilitare retele de 
distributie apa si 
canalizare in  municipiul 
Bistrita, retele de 
distributie apa si 
aductiuni in localitatile 
din SZAA Bistrita 

1 buc  
 
 

64.112,9 

 
 
 

14.247,3 

 
 
 

79.500,0 

 
 
 

17.666,6 

 
 
achiz. 
directa 

  

3 Reproiectare conducta 
de aductiune Podirei 
Sintereag, Extinderi si  
modifiai infrastructura 
apa si apa uzata 

1 buc  
16.500,0 

 
3.666,66 

 
20.460,0 

 
4.546,66 

 
achiz. 
directa 

  

4 Reparatii camine si 
retele apa fir 1 si 2 , 
aductiune Cusma 

300 
ml 

 
36.290,3 

 
8.064,5 

 
45.000,0 

 
10.000,0 

   

5 Refacere priza – baraj 
Statia tratare a apei 
Bistrita,  

mp  
42.338,7 

 
9.408,6 

 
52.500,0 

 
11.666,6 

achiz. 
directa 

  

6 Intercalare Contoare apa 
(debitmetre) pe  cond. 
aductiune apa-Dn 100, 
Dn 150, Dn 200, Dn 
250, Dn 400 
Incl.2vane+1filtru/bucat
a 

5 
4 
1 
1 

2 buc 

 
 
 

115.967,
7 

 
 
 

25.770,6 

 
 
 

143.800,0 

 
 
 

31.955,5 

 
 
 
licitatie 

  

7 Procurare contoare apa 
Dn 15 si Dn 20 
ptr.bransamente apa 
Incl.robineti si racorduri 

800+ 
200 
buc 

 
80.645,2 

 
17.921,2 

 
100.000,0 

 
22.222,2 

 
licitatie 

  

8 Tehnica calcul (licente 
program,sistem 
supraveghere) 

  
24.193,5 

 
5.376,2 

 
30.000,0 

 
6.666,6 

achiz. 
directa 

  

 
 

 
TOTAL GENERAL 

  
537.306,

4 

 
119.401,

4 

 
666.260,0 

 
148.057,

7 
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3.7. Sistemul informatic de management 
 

Un aspect care trebuie luat în mod special în considerare la nivelul managementului general îl 
constituie sistem informatic de management. Un sistem de management al informaţiei este un sistem sau un 
proces care oferă informaţia necesară pentru a conduce eficient o organizaţie. Acest sistem şi informaţia pe 
care o generează sunt considerate componente esenţiale ale deciziilor de afaceri prudente, rezonabilă şi în 
deplină cunoştinţă a situaţiei existente.  

Un sistem de management al informaţiei (SMI) trebuie să fie proiectat pentru atingerea următoarelor 
obiective: 

 Promovarea comuncării în rândul angajaţilor, 
 Distribuirea de materiale complexe în cadrul instituţiei, 
 Oferirea unui sistem obiectiv pentru înregistrarea şi reunirea informaţiilor, 
 Reducerea cheltuielilor ocazionate de munca intensiv manuală, 
 Sprijinirea ţintelor şi direcţiei strategice a organizaţiei. 

Acest sistem furnizează date echipei manageriale, facilitâmd procesul de luare a deciziilor strategice, 
intensifică performanţa la locul de muncă. La nivelurile de execuţie ale companiei, sistemul de management 
al organizaţiei furnizează mijloacele prin care sunt monitorizate activităţile instituţiei iar informaţia este 
distribuită către manageri, angajaţi şi clienţi. Sistemul poate fi dezvoltat şi menţinut de sisteme manuale sau 
automate, sau o combinaţie a ambelor. Acest sistem trebuie să fie accesibil şi folosit la toate nivelurile din 
cadrul companiei. SMI este o componentă de bază a strategiei de risc managerial.  

Managementul poate folosi SMI pentru a măsura performanţa, manageria resursele şi pentru a a 
susţine instituţia în conformarea la cerinţele obligatorii.  

Componentele cele mai importante ce trebuie identificate şi monitorizate sunt următoarele: 
 Financiar- contabil, 
 Contabilitatea clienţilor şi facturare, 
 GIS- sistem de informare geografică cu date relevante, actualizate în mod frecvent, privind 

infrastructura de conducte operate de către companie. Momentan acest sistem lipseşte dar, în 
cadrul proiectului cofinanţat din fonduri comunitare şi implementat în prezent, se vor realiza 
sisteme GIS pentru Năsăud şi Beclea, urmând ca pentru mun. Bistriţa, în măsura în care este 
posibil, să poată fi utilizat sistemul GIS al mun. Bistriţa, 

 Managementul relaţiilor cu clienţii- care să conţină contabilitatea clienţilor şi facturarea ca 
modul integrat şi managementul reclamaţiilor clienţilor, 

 Sistemul de management automat şi control al apei (SCADA)- pompare în timpi reali, 
controlul circuitului de apă şi distribuţia, etc, 

 Planificarea şi bugetarea, 
 Resurse umane şi plăţi, 
 Managementul documentelor/ controlul circuitului documentelor şi procesarea acestora, 
 Managementul achiziţiilor şi contractelor, 
 Alte sisteme de suport (modelare hidraulică). 

SMI este este o aplicaţie alcăuită din oameni, tehnologii şi proceduri. Acest aspect va fi evaluat şi se 
va trece la realizarea sa cu începere din anul 2013. 
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3.8. Externalizarea 

 
Externalizarea este, încă, puţin practicată de compnaiile de apă din România. SC AQUABIS SA va 

trebui să ia în considerare acest aspect, având în vedere faptul că în Evaluarea Instituţională din Aplicaţia 
de Finanţare, posibilitatea externalizării unor servicii non-cheie este considerată una dintre problemele 
importante ce trebuie rezolvate.  

În cadrul contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului finanţat din FC, există o 
sarcină legată de furnizarea unui Raport asupra procedurii actuale de mentenanta, a impactului 
externalizarii activitatii de mentenanta si a procedurilor agreate de operare si mentenanta adoptate de OR 
pentru active.  

În prezent, compania nu are activităţi externalizate, exceptând paza. 
Activitatea de externalizare va necesita o analiză corectă a posibilităţilor de exeternalizare- costul 

activităţilor, beneficii, acorduri de management. 
Pentru ca SC AQUABIS SA să devină o organizaţie mai eficientă şi mai eficace, externalizarea va fi 

abordată responsabil în perioada următoare. În acest fel, compania se va putea concentra mai bine pe 
activităţile principale şi esenţiale. Primul pas în acest sens îl constituie întocmirea unui studiu de 
fezabilitate pentru externalizare. 

Consideraţiile în favoarea externalizării sunt după cum urmează: 
 Economii de costuri, 
 Nivel calitativ superior, 
 Flexibilitate , 
 Fiabilitate, 
 Baza de cunoştinţe şi cultura companiei, 
 Imaginea companiei, 
 Siguranţa, sănătatea şi răspunderea angajatului, 
 Riscuri strategice, 
 Catalizator pentru schimbare.  

 Aspectul externalizării va fi luat în considerare în cursul anului 2013, cu sprijinul consultantului 
ATMP. 

 
 
 
 
4. PLANURI DE ACŢIUNI 

 
4.1. Planul managerial 
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Program de management general SC  AQUABIS  SA    2013- 2016 

Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice Scop Obiective specifice Acţiuni Termen Respons. Costuri 

0 1  2 3 4 5 6 
1.  

 
 
 
 

Furnizarea apei 
în conformitate 
cu standardele 

impuse de 
legislaţia 

naţională şi 
comunitară 

 
 
 
 
 

Furnizarea apei 
potabile ce respectă 

standardele, 
permanent, tuturor 

clienţilor conectaţi la 
reţeaua de apă potabilă 

Asigurarea că sursele de apă 
utilizate sunt în debit 
suficient şi de calitate 

corespunzătoare potabilizării  

Monitorizarea permanentă a 
calităţii surselor de apă şi 
cooperare permenentă cu 
SGA BN  

 
Permanent  

 DT Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Luarea în considerare a 
conservării sau abandonării 
resurselor de apă în plus 
faţă de cerinţe 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Revizuirea utilizării 
surselor de apă şi stabilirea 
celor mai eficiente metode 
de utilizare 

Permanent  DT Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Luarea de măsuri pentru 
combaterea activităţilor 
neautorizate în ariile de 
protecţie sanitară 

Permanent  DT Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

 Identificarea necesarului de 
investiţii în domeniul 
surselor de apă potabilă 
(Reabilitare sau construire 
ST Anieş, ST Năsăud etc) 

Decembrie 
2013 

DG Conform 
contractului de 

Asistenţă 
Tehnică pt 

managementul 
proiectului 

finanţat din FC 
Eliminarea riscurilor de 

poluare 
Actualizarea procedurilor 
de inspectare, operare, 
întreţinere şi monitorizare   

 
Permanent  

DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Asigurarea unei arii de 
protecţie a tuturor surselor 
de apă potabilă pentru a 
preveni riscul de poluare 

Permanent  DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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Verificarea periodică a 
stării sanitare a bazinelor de 
apă sau a ariilor de captare 

Permanent  
 
 

DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Protejarea ariilor surselor 
de ape subterane 

 
Permanent  

DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Dezvoltarea şi actualizarea 
unor proceduri de urgenţă 
în cazul unor poluară 
majore a surselor de apă 
potabilă 

Permanent  DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Organizarea de cursuri de 
instruire a personalului de 
exploatare, în vederea 
îmbunătăţirii cunoştinţelor 
şi capacităţii 

Permanent  DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Dezvoltarea unui program 
de contorizare a tuturor 
surselor de apă  

Permanent  DT Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Eficientizarea procesului de 

obţinere a apei potabile 
Dezvoltarea unor costuri 
unitare pentru toate sursele 
de apă 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Dezvoltarea unui program 
de înlocuire a 
echipamentelor de pompare 
a apei care sunt 
supradimensionate şi 
ineficiente 

2013 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Construirea ST Beclean 2014 DG Conform 
valoare contract 

din cadrul 
proiectului 

finanţat din FC 
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Îmbunătăţirea procesului de 
transport şi distribuţie a apei 

potabile la consumatori 

Verificarea, cel puţin 
semestrial, a reţelelor de 
transport şi distribuţie 
(întocmire proces verbal de 
control) 

 
Permanent  

DP Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Pe baza rezultatelor 
inspecţiilor, întocmirea 
unui plan de întreţinere a 
reţelelor şi identificarea 
lucrărilor necesare 

Permanent DP Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Verificarea permanentă a 
presiunii pe reţele şi a 
pierderilor de apă 

Permanent DP Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Crearea unor proceduri şi 
sisteme de înregistrare a 
verificărilor la reţele 

2013 DP 
DC 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Identificarea 
branşamentelor ilegale  

Permanent DP Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Monitorizarea de la disatnţă 
şi inspectarea pe teren a 
rezervoarelor de stocare 

Permanent DT 
DP 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Crearea unor proceduri şi 
sisteme de înregistrare a 
verificărilor la rezervoare  

2013 DT 
DP 
DC 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Respectarea timpului 
maxim de stocare a apei în 
rezervoarele de stocare 

Permanent DT 
DP 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Întocmirea de fişe detaliate 
privind conductele 
principale (inclusiv prin 
sisteme GIS) 

2014-2018 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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Întocmirea unei proceduri 
de înlocuire a reţelelor din 
azbest (conform cerinţelor 
BERD) 

2013 DT 
DP 
DC 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Automatizarea tuturor 
staţiilor de pompare  

2014-2018 DG Conform 
costurilor ce 

vor fi 
identificate în 

faza 
reactualizării 

Master Planului 
Verificarea permanentă a 
staţiilor de pompare 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Crearea şi actualizarea unor 
proceduri şi sisteme de 
înregistrare a verificărilor la 
staţiile de pompare 

2013  DT 
DP 
DC 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Instalarea dispozitivelor de 
sigilare între contor şi 
conductele de serviciu 
pentru a preveni falsificarea 
citirii de către consumatori 

2013-2014 DP 
DT 

 

Analiza oportunităţii 
implementării unui sistem 
de „citire inteligentă” a 
contoarelor la consumatori 

2013 DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Întocmirea şi 
implementarea unui plan de 
mentenanţă a contoarelor 
din toată aria de operare 

2013 DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Corecta gestionare a 
contorizării secundare  

2013 DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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Implementarea unei 
metodologii de evaluare a 
stării reţelelor  

2013-2014 DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de transport şi 
alimentare cu apă potabilă 
din faza I de investiţii  

2013-2015 DG Conform 
valorii rezultate 
din contractele 

semnate în 
cadrul 

proiectului 
finanţat din FC 

Creşterea gradului de 
conectare în toată aria de 
operare 

Permanent DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
2. 
 
 
 
 
 

 

Management 
adecvat al apelor 

uzate şi al 
procesului de 

epurare a 
acestora 

Colectarea apelor 
uzate şi eficientizarea 
procesului de epurare  

Îmbunătăţirea performanţei 
colectării apelor uzate 

Implementarea şi 
respectarea unor proceduri 
de inspectare, operare, 
întreţinere şi monitorizare a 
reţelelor, în scopul 
optimizării performanţei 

2013-2014 DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Remedierea imediată a 
tuturor defecţiunilor 
identificate în activităţile de 
control  

Permanent  DT 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Respectarea sănătăţii şi 
securităţii în muncă la 
operarea reţelelor de 
canalizare 

Permanent  DT 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de canalizare din 
faza I de investiţii din FC 

2013-2015 DG Conform 
valorii rezultate 
din contractele 

semnate în 
cadrul 

proiectului 
finanţat din FC 
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Construirea staţiilor de 
epurare corespunzătoare 

cerinţelor legislative 

Construirea SE Salva 2013-2015 DG Conform 
valorii rezultate 
din contractele 

semnate în 
cadrul 

proiectului 
finanţat din FC 

Construirea SE Beclean 2013-2015 DG Conform 
valorii rezultate 
din contractele 

semnate în 
cadrul 

proiectului 
finanţat din FC 

Extinderea SE Sîngeorz Băi 2013-2015 DG Conform 
valorii rezultate 
din contractele 

semnate în 
cadrul 

proiectului 
finanţat din FC 

Modernizarea SE Bistriţa- 
pentru obţinerea epurării 
avansate (cu reducerea 
azotului şi fosforului) 

2013-2015 DG Conform 
valorii rezultate 
din contractele 

semnate în 
cadrul 

proiectului 
finanţat din FC 

Implementarea şi 
actualizarea strategiei de 
management al nămolului  

2013- 
permanent 

DT Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Creşterea gradului de 
conectare în toată aria de 
operare 

Permanent DT 
DP 
 

Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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3. Utilizarea 
activelor 

operatorului în 
mod eficient, 
astfel încât 

serviciul livrat să 
fie optim 

Îmbunătăţirea 
siguranţei serviciului 
de livrare a apei la un 

cost global minim 

Managementul eficient al 
activelor 

Introducerea unui 
management eficient al 
activelor pentru serviciile 
furnizate 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Realizarea şi 
implementarea unei 
strategii de management al 
activelor şi a unui plan de 
acţiune 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Identificarea, evaluarea 
activelor, evaluarea 
gradului de uzură a 
activelor 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Planificarea reabilitării şi 
înlocuirii activelor  

2013-2014 
 

DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Analiza şi planificarea 
întreţinerii activelor 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Dezvoltarea unei strategii 
de investiţii, corelată cu 
starea activelor, pe baza 
căruia să se identifice 
necesarul de investiţii 

2013-2014 
 

DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Identificarea măsurilor 
necesare pentru optimizarea 
şi extinderea duratei de 
viaţă a activelor 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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Optimizarea costurilor de 
întreţinere, reabilitare şi 
înlocuire a activelor 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Reducerea pierderilor pe 
reţele 

Dezvoltarea unei strategii 
de management al 
pierderilor 

2013-2014 DP Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică şi 
cheltuieli 

generale de 
administratie 

 
Achiziţionarea 
echipamentului pentru 
detectarea pierderilor 

2013  DP Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 

proiectului 
Elaborarea unei strategii 
viitoare de dezvoltare a 

retelelor de apa si canalizare 

Elaborarea unui studiu de 
modelare hidraulica a 
retelelor de distributie a 
apei potabile si canalizare 
in localitatile Nasaud si 
Beclean 

2013-2014 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 

proiectului 
Achiziţionarea de 
echipamente si software 
pentru modelare hidraulica 
a retelelor de distributie a 
apei potabile si canalizare 
in localitatile Nasaud si 
Beclean 

2013 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 

proiectului 
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Elaborarea unui studiu de 
modelare hidraulica a 
retelelor de distributie a 
apei potabile si canalizare 
in toate localitatile operate 

2016-.2018 DT Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 
proiectului din 

faza II de 
investiţii 

 Achiziţionarea de 
echipamente si software 
pentru modelare hidraulica 
a retelelor de distributie a 
apei potabile si canalizare 
pentru toate localităţile 

2016-.. DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 
proiectului din 

faza II de 
investiţii 

Eficientizarea procesului de 
operare şi optimizarea 

costurilor  

Elaborarea unei strategii de 
otpimizare a costurilor 
Pregătirea şi implementarea 
unui plan de reducere a 
costurilor   

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 

Analiza unei potentiale 
externalizari  pentru o mare 
parte a activelor mecanice 
si electrice si o strategie de 
mentinere in functiune prin 
externalizarea unor 
inlocuiri ale activelor 
subterane din a unor 
elemente aferente activelor 
subterane 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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Implementarea sistemului 
GIS pentru localitatile 
Năsăud şi Beclean 

2013-2014 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 

proiectului   
Achizitia echipamentelor si 
a programelor necesare 
(adica componentele 
hardware si software pentru 
sistemul GIS Năsăud- 
Beclean 

2013-2014 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 

proiectului   
Rewalizarea ţi 
implementarea sistemului 
GIS pentru toate localitatile   

2015-2018 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 
proiectului din 

faza II de 
investiţii 

Achizitia echipamentelor si 
a programelor necesare 
(adica componentele 
hardware si software pentru 
sistemul GIS pentru toate 
localităţile 

2015-2018 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 
proiectului din 

faza II de 
investiţii 
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4. Furnizarea de 
informaţii 
periodice 

persoanelor 
calificate şi 
relaţiile cu 

clienţii 

Furnizarea unui 
mecanism eficient ce 

va avea rolul de a 
răspunde atât 
cerinţelor de 

informaţii interne cât 
şi celor externe 

Analiza factorilor interesaţi    Analiza factorilor interesaţi 
pentru a putea proiecta 

adecvat interfaţa de relaţii 
cu clienţii  

2013-2014 DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Îmbunătăţirea continuă a 
relaţiilor cu clienţii  

Informarea periodică asupra 
tuturor activităţilor 

companiei 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Revizuirea şi modernizarea 

continuă a proceselor de 
colectare a veniturilor 

Permanent  DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Adoptarea unor modalităţi 

moderne de plată a 
facturilor- transfer prin 

bancă, plată electronică etc  

2013-2014 DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Crearea unei imagini 
pozitive a companiei prin 
extinderea activităţii de 

relaţii publice şi relaţii cu 
publicul 

2013-2014 DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Dezvoltarea şi 
implementarea unei 

strategii de relaţii cu clienţii 

2013-2014 DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Dezvoltarea şi 

implementarea unei 
strategii de relaţii publice 

2013-2014 DC Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Actualizarea şi 

îmbunătăţirea contractelor 
de servicii 

Permanent  DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Actualizarea site-ului 

companiei 
Permanent  DC Cheltuieli 

generale de 
administratie 
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Redefinirea sistemului de 
citire a contoarelor, 

facturare şi colectare a 
veniturilor 

2013-2015 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

5. 
 

Dezvoltarea şi 
implementarea 

unor strategii de 
operare şi 

extindere pe 
termen lung şi 
implementarea 

acestora 

 
Realizarea unui 

management 
consecvent pentru 

operator 

Accesarea unor programe 
comunitare de finanţare a 
investiţiilor în domeniul 

deservit 

Identificarea infrastructurii 
de apă şi canalizare 

existente la nivel judeţean  

2013 DT Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 
proiectului din 

faza I de 
investiţii 

Actualizarea Master 
Planului privind 

alimentarea cu apa potabila 
si evacuarea apelor uzate 
din jud. Bistrita - Nasaud 

2013-2014 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică pentru 
managementul 
proiectului din 

faza I de 
investiţii 

Întocmirea Caietului de 
Sarcini pentru asistenţă 

tehnică în vederea pregătirii 
aplicaţiei de finanţare 

pentru faza II de investiţii 

2013-2014 DG  ? 

Pregătirea aplicaţiei de 
finanţare pentru faza II de 
investiţii şi transmiterea 
acesteia spre finanţare 

2013-2014 DG Conform 
costurilor din 
contractul de 

asistenţă 
tehnică 

suportate de 
Guvernul 
României 
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Implementare proiect de 
reabilitare şi extindere 
reţele de alimentare cu apă 
şi canalizare 

2014-2018 DG Conform 
costurilor din 
proiectul din 

faza II de 
investiţii 

6 Maximizarea 
potenţialului 
angajaţilor  

Creşterea eficienţei 
globale a operatorului 

Managementul eficient al 
resurselor umane şi 
adaptarea structurii 

personalului la regionalizare 
şi operarea noilor investiţii 

Evaluarea şi dezvoltarea 
unei strategii de resurse 

umane  

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Planificarea nivelului de 
personal şi a personalului 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Analiza sarcinilor, definirea 

posturilor, întocmirea 
fişelor de post precum şi 

actualizarea acestora 

Permanent DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Evaluarea performanţei 
angajaţilor 

Permanent DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Evaluarea necesităţilor de 

formare profesională şi 
planificarea formării 

Permanent DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Analiza unei potentiale 
externalizari  pentru unele 
segmente din aria de 
activitate 

2014-2015 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Managementul şi 
dezvoltarea carierei  

Permanent DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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7 Taxarea şi 
facturarea corectă 

a serviciilor 
oferite 

Dezvoltarea unor 
tarife corespunzătoare 
şi facturarea corectă 

pentru toate 
comunităţile deservite 

Actualizarea permanentă a 
tarifelor în aria de operare a 

SC AQUABIS SA 

Respectarea prevederilor 
din Contractul de delegare 
şi a celor din Contractul de 
finanţare BERD referitor la 
stadiul tarifelor şi 
actualizarea acestora 

Permanent DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

8 Managementul 
resurselor 

informatice 

Managementul 
eficient al organizaţiei 

Realizarea unui sistem 
planificat de colectare, 
procesare, stocare şi 
propagare a datelor 

Realizarea unui sistem de 
management al informaţiei  

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

9 Implementarea 
unui sistem de 
management 

energetic 

Eliminarea 
consumului ineficient 

de energie 

Reducerea costurilor 
energetice ale companiei 

Elaborarea unei strategii de 
management energetic 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Elaborarea unui plan de 
acţiune pentru obţinerea 
eficienţei energetice 

2013-2014 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Implementarea strategiei de 
management energetic 

2014-2016 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Informarea tuturor 
angajaţilor asupra 
beneficiilor privind 
eficientizarea energiei le 
aduce companiei 

2013 DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Asigurarea ca, la toate 
investiţiile, se ia în 
considerare utilizarea 
eficientă a energiei ca o 
prioritate 

Permanent  DG Cheltuieli 
generale de 

administratie 

10 
 

Îmbunătăţirea 
continuă a 

managementului 
financiar  

Obţinerea profitului în 
afacere 

Generarea de numerar 
Asigurarea unui profit 
adecvat din investiţii, 

Maximizarea valorii 
intreprinderii-obiectiv 

fundamental al 
managementului financiar 

Asigurarea echilibrului 
financiar al afacerii in 
corelatie cu obiectivele si 
strategiile manageriale ale 
societatii 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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în funcţie de riscuri şi 
resurse investite  

Managementul creantelor si 
datoriilor 

Informarea permanenta prin 
mass-media sau directa 
privind modificarea 
tarifelor, disfunctionalitati 
in asigurarea serviciilor, 
folosirea rationala a apei, 
modificarea parametrilor la 
care apele pot fi deversate 
in sistemul de canalizare, 
etc 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Asigurarea 
lichiditatilor firmei pentru a-
si acoperi datoriile pe termen 
scurt si lung 

 

Analiza vanzarilor si 
creantelor comerciale: 
valoare, termene scadente, 
riscuri de lichiditate 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Analiza achizitiilor si a 
datoriilor comerciale: 
valoare, termene scadente, 
riscuri operationale  

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Analiza cheltuielilor si 
datoriilor salariale, bancare 
si fiscale si proiectarea 
fluxului de plati  

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Managementul incasarilor si 
platilor- implementarea unui 
plan de masuri care sa vizeze 

cresterea fluxului de 
numerar 

Imbunatatirea sistemului de 
incasare a veniturilor 
 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Asigurarea la timp si la 
nivelul necesar a fondurilor 
cerute de derularea 
nestanjenita a proceselor 
productive si de prestare de 
servicii 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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 Satisfacerea obligatiilor 
financiare fata de partenerii 
externi (furnizori , creditori, 
etc) 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Asigurarea fondurilor 
necesare dezvoltarii 
societatii  
 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Managementul resurselor 
financiare externe  
 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
Managementul veniturilor si 

costurilor- maximizarea 
profitului ,reducerea 

costurilor ,optimizarea  
veniturilor si a costurilor 

Abordarea manageriala a 
balantei contabile de 
venituri si cheltuieli  

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Analiza si managementul 
veniturilor pe categorii de 
clienti si categorii de venit 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
 Analiza si managementul 

costurilor: pe sectii de 
productie, sectoare de 
activitate, pe tipuri de 
activitati si categorii de 
resurse consumate 
(materiale/ servicii/ 
personal) 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Analiza costurilor fixe si 
variabile si determinarea 
pragului de rentabilitate si a 
marjei de siguranta 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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 Calculul, analiza si 
interpretarea indicatorilor 
privind soldurile 
intermediare de gestiune, a 
profitabilitatii, EBITDA, 
rezultatul exploatarii si 
rezultatul net 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Managementul firmei prin 
bugete- planificarea 

activitatii si prioritatile 
societatii pe termen 
scurt,mediu si lung  

Elaborarea bugetului de 
venituri si cheltuieli 
 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

 Identificarea si 
determinarea cheltuielilor 
fixe maximale astfel incat 
societatea sa nu inregistreze 
pierderi  

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Furnizarea de sprijin în 
luarea deciziilor 

Oferirea de informaţii 
financiare şi contabile 
pentru a sprijini deciziile 
operaţionale ale 
managementului general 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Achiziţia şi implementarea 
unui sistem contabil 
integrat 

2013-2014 DE ? 

Managementul riscurilor Identificarea şi evaluarea 
consecintelor financiare ale 
activităţilor desfăşurate de 
companie 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Utilizarea eficientă, eficace 
şi economică a resurselor 

Asigurarea că SC 
AQUABIS SA are surse 
suficiente pentru efectuarea 
operaţiilor şi utilizează 
aceste resurse în mod 
economic, eficace şi 
eficient 

Permanent DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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Îmbunătăţirea eficienţei 
companiei prin introducerea 
unui sistem de monitorizare 
a eficienţei costurilor  

2013-2014 DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 

Conformare cu 
reglementările legale privind 

tranzacţiile şi protecţia 
activelor 

Implementarea şi 
actualizarea unui sistem 
pentru controlul activelor, 
datoriilor, veniturilor şi 
cheltuielilor 

2013-2014 DE Cheltuieli 
generale de 

administratie 
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4.2. Planul operaţional 
 
Nr. 
crt. Acţiuni Termen Respons. Costuri 

0 1 2 3 4 
1 Monitorizarea permanentă a calităţii surselor de apă şi cooperare 

permenentă cu SGA BN 
Stabilirea unor puncte de monitorizare a surselor de apă potabilă, a 
frecvenţei de monitorizare şi colaborarea permanentă cu SGA BN pentru 
prevenirea poluării surselor; monitorizarea tuturor parametrilor prevăzuţi 
în regelementările legale naţionale 

Permanent Secţia Captare Tratare 
 

Cheltuieli generale de 
administratie 

2 Luarea în considerare a conservării sau abandonării resurselor de apă în 
plus faţă de cerinţe 
Realizarea unei evaluări a tuturor surselor de apă potabilă (de adâncime şi 
de suprafaţă), a costurilor de producere a apei potabile şi a ariilor în care 
acestea pot fi distribuite 

2013 
Permanent 

Birout Tehnic 
Investiţii 

UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

3 Revizuirea utilizării surselor de apă şi stabilirea celor mai eficiente metode 
de utilizare 
Studierea oportunităţii efectuării unor investiţii în procesele de tratare a 
apei (modificare de proces, utilizare de reactivi noi de potabilizare) 

2013 
Permanent 

Secţia Captare Tratare 
 
  

Cheltuieli generale de 
administratie 

4 
 

Luarea de măsuri pentru combaterea activităţilor neautorizate în ariile de 
protecţie sanitară   

2013 
Permanent 

Secţia Captare Tratare 
 
  

Cheltuieli generale de 
administratie 

5 Identificarea necesarului de investiţii în domeniul surselor de apă potabilă 
(Reabilitare sau construire ST Anieş, ST Năsăud etc) 

2013 Birout Tehnic 
Investiţii 

UIP 

Conform costurilor din 
contractul de asistenţă 

tehnică pentru 
managementul proiectului 

din faza I de investiţii 
6 Actualizarea procedurilor de inspectare, operare, întreţinere şi monitorizare   2013  

Permanent 
Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 

administratie 

7 Asigurarea unei arii de protecţie a tuturor surselor de apă potabilă pentru a 
preveni riscul de poluare 

  
Permanent 

Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 

8 Verificarea periodică a stării sanitare a bazinelor de apă şi a ariilor de 
captare 

 Permanent Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 
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9 Protejarea ariilor surselor de ape subterane  
Apele subterane vor fi protejate şi în imediata vecinătate a ariei de 
protecţie 

 Permanent Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 

10 Dezvoltarea şi actualizarea unor proceduri de urgenţă în cazul unor poluară 
majore a surselor de apă potabilă  
Se impune o abordare mai strictă a strategiei de protejare a surselor de apă 
prin monitorizarea continuă a calităţii apei şi prin implementarea unor 
măsuri de protecţie  

 Permanent Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 

11 Organizarea de cursuri de instruire a personalului de exploatare, în vederea 
îmbunătăţirii cunoştinţelor şi capacităţii 

 Permanent Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 

12 Dezvoltarea unui program de contorizare a tuturor surselor de apă  Permanent Direcţia Tehnică Cheltuieli generale de 
administratie 

13 Dezvoltarea unor costuri unitare pentru toate sursele de apă  Permanent Direcţia Tehnică Cheltuieli generale de 
administratie 

14 Dezvoltarea unui program de înlocuire a echipamentelor de pompare a apei 
care sunt supradimensionate şi ineficiente 

2013 Compartiment 
automatizări- mecano-

energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 

15 Construirea ST Beclean  
Implementarea contractului de lucrări care are ca obiect contruirea ST 
Beclean în cele mai bune condiţii 

2014 UIP Conform valoare contract 
din cadrul proiectului 

finanţat din FC 
16 Verificarea, cel puţin semestrial, a reţelelor de transport şi distribuţie 

(întocmire proces verbal de control) 
Întocmirea unor proceduri de inspecţie. PV întocmit va fi baza pentru 
dezvoltarea planului de întreţinere, executarea lucrărilor de reparaţii.  

 Permanent Direcţia Producţie 
 

Cheltuieli generale de 
administratie 

17 Pe baza rezultatelor inspecţiilor, întocmirea unui plan de întreţinere a 
reţelelor şi identificarea lucrărilor necesare 
Întocmirea unor proceduri de inspecţie. PV întocmit va fi baza pentru 
dezvoltarea planului de întreţinere, executarea lucrărilor de reparaţii. 

 Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 

 

Cheltuieli generale de 
administratie 

18 Verificarea permanentă a presiunii pe reţele şi a pierderilor de apă  Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 

Cheltuieli generale de 
administratie 
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19 Crearea unor proceduri şi sisteme de înregistrare a verificărilor la reţele  Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 
Direcţie Calitate 

Cheltuieli generale de 
administratie 

20 Identificarea branşamentelor ilegale  Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 

Cheltuieli generale de 
administratie 

21 Monitorizarea de la distanţă şi inspectarea pe teren a rezervoarelor de 
stocare 

 Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 
Direcţie Tehnică- 

Compartiment 
automatizări- mecano- 

energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 

 

22 Crearea unor proceduri şi sisteme de înregistrare a verificărilor la 
rezervoare  

Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 
Direcţie Tehnică- 

Compartiment 
automatizări- mecano- 

energetic 
 

Cheltuieli generale de 
administratie 

23 Respectarea timpului maxim de stocare a apei în rezervoarele de stocare  Permanent Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 
Direcţie Tehnică- 

Compartiment 
automatizări- mecano- 

energetic 
Sectoare apă 

Cheltuieli generale de 
administratie 
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24 Întocmirea de fişe detaliate privind conductele principale (inclusiv prin 
sisteme GIS) 

2014-2018 Director General- 
Compartiment GIS 

Cheltuieli generale de 
administratie 

25 Întocmirea unei proceduri de înlocuire a reţelelor din azbest (conform 
cerinţelor BERD) 

2013 Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 
Direcţie Calitate 

Birou Tehnic Investiţii 

Cheltuieli generale de 
administratie 

26 Automatizarea tuturor staţiilor de pompare  2014-2018 Director General-   
Compartiment 

automatizări- mecano- 
energetic 

Conform costurilor ce vor fi 
identificate în faza 
reactualizătii Mater 

Planului 
27 Verificarea permanentă a staţiilor de pompare Permanent Director General- 

Compartiment GIS 
Cheltuieli generale de 

administratie 

28 
 
 

Crearea şi actualizarea unor proceduri şi sisteme de înregistrare a 
verificărilor la staţiile de pompare 

2013 Direcţia Producţie- 
compartiment 

intevenţii 
Secţie reţele apă 
Direcţie Calitate 

Birou Tehnic Investiţii 

Cheltuieli generale de 
administratie 

29 Instalarea dispozitivelor de sigilare între contor şi conductele de serviciu 
pentru a preveni falsificarea citirii de către consumatori 

2013-2014 Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

 

30 Analiza oportunităţii implementării unui sistem de „citire inteligentă” a 
contoarelor la consumatori 

2013 Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

31 Întocmirea şi implementarea unui plan de mentenanţă a contoarelor din 
toată aria de operare 

2013 Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 
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32 Corecta gestionare a contorizării secundare  2013 Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

33 Implementarea unei metodologii de evaluare a stării reţelelor  2013- 2014 Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

34 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport şi alimentare cu apă 
potabilă din faza I de investiţii  

2013-2015 UIP Conform valoare contracte 
din cadrul proiectului 

finanţat din FC 
35 Creşterea gradului de conectare în toată aria de operare Permanent Compartiment 

intervenţii 
Secţie reţele  

Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

36 Implementarea şi respectarea unor proceduri de inspectare, operare, 
întreţinere şi monitorizare a reţelelor, în scopul optimizării performanţei 

2013-2014 Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

37 Remedierea imediată a tuturor defecţiunilor identificate în activităţile de 
control  

Permanent Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

38 Respectarea sănătăţii şi securităţii în muncă la operarea reţelelor de 
canalizare 

Permanent Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

39 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare din faza I de investiţii din 
FC 

2013-2015 UIP Conform valoare contracte 
din cadrul proiectului 

finanţat din FC 
40 Construirea SE Salva 2013-2015 UIP Conform valoare contracte 

din cadrului proiectului 
finanţat din FC 

41 Construirea SE Beclean 2013-2015 UIP Conform valoare contracte 
din cadrul proiectului 

finanţat din FC 
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42 Extinderea SE Sîngeorz Băi 2013-2015 UIP Conform valoare contracte 
din cadrul proiectului 

finanţat din FC 
43 Modernizarea SE Bistriţa- pentru obţinerea epurării avansate (cu reducerea 

azotului şi fosforului) 
2013-2015 UIP Conform valoare contracte 

din cadrul proiectului 
finanţat din FC 

44 Implementarea şi actualizarea strategiei de management al nămolului  2013-02-11 
Permanent  

Secţia canalizare Cheltuieli generale de 
administratie 

45 Creşterea gradului de conectare în toată aria de operare Permanent Compartiment 
intervenţii 

Secţie reţele  
Secţii apă- canal 

Cheltuieli generale de 
administratie 

46 Introducerea unui management eficient al activelor pentru serviciile 
furnizate 

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

47 Realizarea şi implementarea unei strategii de management al activelor şi a 
unui plan de acţiune 

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

48 Identificarea, evaluarea activelor, evaluarea gradului de uzură a activelor 2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

49 Planificarea reabilitării şi înlocuirii activelor  2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

50 Analiza şi planificarea întreţinerii activelor 2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

51 
 

Dezvoltarea unei strategii de investiţii, corelată cu starea activelor, pe baza 
căruia să se identifice necesarul de investiţii 

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

52 Identificarea măsurilor necesare pentru optimizarea şi extinderea duratei de 
viaţă a activelor 

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 
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53 Optimizarea costurilor de întreţinere, reabilitare şi înlocuire a activelor Permanent 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

54 Dezvoltarea unei strategii de management al pierderilor 2013-2014 
 

Director General 
Compartiment control 

pierderi 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

55 Achiziţionarea echipamentului pentru detectarea pierderilor 2013-2014 
 

Director General 
Compartiment control 

pierderi 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP din cadrul 
proiectului finanţat din FC 

56 Elaborarea unui studiu de modelare hidraulica a retelelor de distributie a 
apei potabile si canalizare in localitatile Nasaud si Beclean 

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment control 

pierderi 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP din cadrul 
proiectului finanţat din FC 

57 Achiziţionarea de echipamente si software pentru modelare hidraulica a 
retelelor de distributie a apei potabile si canalizare in localitatile Nasaud si 
Beclean 

2013 
 

Director General 
Compartiment control 

pierderi 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract  CL 2 din cadrul 

proiectului finanţat din FC 
58 Elaborarea unui studiu de modelare hidraulica a retelelor de distributie a 

apei potabile si canalizare in toate localitatile operate 
2016-2018 

 
Director General 

Compartiment control 
pierderi 

UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract asistenţă tehnică  

pentru managementul 
proiectului din faza II de 

investiţii 
59  Achiziţionarea de echipamente si software pentru modelare hidraulica a 

retelelor de distributie a apei potabile si canalizare pentru toate localităţile 
2016-2018 

 
Director General 

Compartiment control 
pierderi 

UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract asistenţă tehnică  

pentru managementul 
proiectului din faza II de 

investiţii 
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60 Elaborarea unei strategii de otpimizare a costurilor 
Pregătirea şi implementarea unui plan de reducere a costurilor   

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment 

management active 

Cheltuieli generale de 
administratie 

61 Analiza unei potentiale externalizari  pentru o mare parte a activelor 
mecanice si electrice si o strategie de mentinere in functiune prin 
externalizarea unor inlocuiri ale activelor subterane din a unor elemente 
aferente activelor subterane 

2013-2014 
 

Director General 
 Compartiment resurse 

umane 

Cheltuieli generale de 
administratie 

62 Implementarea sistemului GIS pentru localitatile Năsăud şi Beclean 2013-2014 
 

Director General 
Compartiment GIS 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP din cadrul 
proiectului finanţat din FC 

63 Achizitia echipamentelor si a programelor necesare (adica componentele 
hardware si software pentru sistemul GIS Năsăud- Beclean 

2013-2014 
 

Director General 
Compartiment GIS  

UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP din cadrul 
proiectului finanţat din FC 

64 Realizarea ţi implementarea sistemului GIS pentru toate localitatile   2015-2018 
 

Director General 
Compartiment GIS 

UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract asistenţă tehnică  

pentru managementul 
proiectului din faza II de 

investiţii 
65 Achizitia echipamentelor si a programelor necesare (adica componentele 

hardware si software pentru sistemul GIS pentru toate localităţile 
2015-2018 

 
Director General 

Compartiment GIS 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract asistenţă tehnică  

pentru managementul 
proiectului din faza II de 

investiţii 
66 Analiza factorilor interesaţi pentru a putea proiecta adecvat interfaţa de 

relaţii cu clienţii  
2013-2014 Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 

administratie 

67 Informarea periodică asupra tuturor activităţilor companiei Permanent Director General Cheltuieli generale de 
administratie 
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68 Revizuirea şi modernizarea continuă a proceselor de colectare a veniturilor Permanent Direcţia Economică 
Serviciul urmărire 
încasare- producţie 

Cheltuieli generale de 
administratie 

69 Adoptarea unor modalităţi moderne de plată a facturilor- transfer prin 
bancă, plată electronică etc  

2013-2014 Direcţia Economică 
Serviciul facturare 

Cheltuieli generale de 
administratie 

70 Crearea unei imagini pozitive a companiei prin extinderea activităţii de 
relaţii publice şi relaţii cu publicul 

2013-2014 Direcţia Economică 
Direcţia Calitate 

Cheltuieli generale de 
administratie 

71 Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de relaţii cu clienţii 2013-2014 Direcţia Economică 
Direcţia Calitate 

Cheltuieli generale de 
administratie 

72 Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de relaţii publice 2013-2014 Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 

73 Actualizarea şi îmbunătăţirea contractelor de servicii Permanent Direcţia Economică 
 Biroul contractare 

Cheltuieli generale de 
administratie 

74 Actualizarea site-ului companiei Permanent Direcţia Calitate Cheltuieli generale de 
administratie 

75 Redefinirea sistemului de citire a contoarelor, facturare şi colectare a 
veniturilor 

2013-2015 Director General 
 

Cheltuieli generale de 
administratie 

76 Identificarea infrastructurii de apă şi canalizare existente la nivel judeţean  2013 Direcţia Tehnică 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP din cadrul 
proiectului finanţat din FC  

77 Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apa potabila si 
evacuarea apelor uzate din jud. Bistrita - Nasaud 

2013-2014 Director General 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP din cadrul 
proiectului finanţat din FC  

78 Întocmirea Caietului de Sarcini pentru asistenţă tehnică în vederea 
pregătirii aplicaţiei de finanţare pentru faza II de investiţii 

2013-2014 Director General 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 
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79 Pregătirea aplicaţiei de finanţare pentru faza II de investiţii şi transmiterea 
acesteia spre finanţare 

2013-2014 Director General 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

Conform costuri din 
contract ATMP suportate de 

Guvernul României  
80 Implementare proiect de reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă 

şi canalizare 
2014-2018 Director General 

UIP 
Cheltuieli generale de 

administratie 
Conform costuri din 
contracte  faza II de 

investiţii  
81 Respectarea prevederilor din Contractul de delegare şi a celor din 

Contractul de finanţare BERD referitor la stadiul tarifelor şi actualizarea 
acestora 

Permanent Director General 
UIP 

Cheltuieli generale de 
administratie 

 
82 Realizarea unui sistem de management al informaţiei  2013-2014 Director General 

 Oficiul informatic 
Cheltuieli generale de 

administratie 
   

83 Elaborarea unei strategii de management energetic 2013-2014 Director General 
 Compartiment 

automatizări- mecano- 
energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 

   

84 Elaborarea unui plan de acţiune pentru obţinerea eficienţei energetice 2013-2014 Director General 
 Compartiment 

automatizări- mecano- 
energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 

   

85 Implementarea strategiei de management energetic 2013-2014 Director General 
 Compartiment 

automatizări- mecano- 
energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 

   

86 Informarea tuturor angajaţilor asupra beneficiilor privind eficientizarea 
energiei le aduce companiei 

2013 Director General 
 Compartiment 

automatizări- mecano- 
energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 

   

87 Asigurarea ca, la toate investiţiile, se ia în considerare utilizarea eficientă a 
energiei ca o prioritate 

Permanent Director General 
 Compartiment 

automatizări- mecano- 
energetic 

Cheltuieli generale de 
administratie 
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4.3. Planul financiar 

 
Nr. 
crt. Acţiuni Termen Respons. Costuri 

0 1 2 3 4 
1 Asigurarea echilibrului financiar al afacerii in corelatie cu obiectivele si 

strategiile manageriale ale societatii 
Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 

administratie 

2 Informarea permanenta prin mass-media sau directa privind modificarea 
tarifelor, disfunctionalitati in asigurarea serviciilor, folosirea rationala a 
apei, modificarea parametrilor la care apele pot fi deversate in sistemul de 
canalizare, etc 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

3 Analiza vanzarilor si creantelor comerciale: valoare, termene scadente, 
riscuri de lichiditate 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

4 Analiza achizitiilor si a datoriilor comerciale: valoare, termene scadente, 
riscuri operationale  

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

5 Analiza cheltuielilor si datoriilor salariale, bancare si fiscale si proiectarea 
fluxului de plati  

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

6 Imbunatatirea sistemului de incasare a veniturilor 
 

2013 
Permanent 

Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

7 Asigurarea la timp si la nivelul necesar a fondurilor cerute de derularea 
nestanjenita a proceselor productive si de prestare de servicii 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

8 Satisfacerea obligatiilor financiare fata de partenerii externi (furnizori , 
creditori, etc) 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

9 Asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii societatii  
 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

10 Managementul resurselor financiare externe  
 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 
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11 Abordarea manageriala a balantei contabile de venituri si cheltuieli  Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

12 Analiza si managementul veniturilor pe categorii de clienti si categorii de 
venit 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

13 Analiza si managementul costurilor: pe sectii de productie, sectoare de 
activitate, pe tipuri de activitati si categorii de resurse consumate 
(materiale/ servicii/ personal) 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

14 Analiza costurilor fixe si variabile si determinarea pragului de rentabilitate 
si a marjei de siguranta 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

15 Calculul, analiza si interpretarea indicatorilor privind soldurile 
intermediare de gestiune, a profitabilitatii, EBITDA, rezultatul exploatarii 
si rezultatul net 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

16 Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli 
 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

17 Identificarea si determinarea cheltuielilor fixe maximale astfel incat 
societatea sa nu inregistreze pierderi  

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

18 Oferirea de informaţii financiare şi contabile pentru a sprijini deciziile 
operaţionale ale managementului general 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

19 Achiziţia şi implementarea unui sistem contabil integrat Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

20 Identificarea şi evaluarea consecintelor financiare ale activităţilor 
desfăşurate de companie 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

21 Asigurarea că SC AQUABIS SA are surse suficiente pentru efectuarea 
operaţiilor şi utilizează aceste resurse în mod economic, eficace şi eficient 

Permanent Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

22 Îmbunătăţirea eficienţei companiei prin introducerea unui sistem de 
monitorizare a eficienţei costurilor  

2013-2014 Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 
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23 Implementarea şi actualizarea unui sistem pentru controlul activelor, 
datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor 

2013-2014 Direcţia Economică Cheltuieli generale de 
administratie 

4.4. Managementul resurselor umane 
 
Nr. 
crt. Acţiuni Termen Respons. Costuri 

0 1 2 3 4 
1 Evaluarea şi dezvoltarea unei strategii de resurse umane  2013-2014 Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 

administratie 

2 Planificarea nivelului de personal şi a personalului Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

3 Analiza sarcinilor, definirea posturilor, întocmirea fişelor de post precum şi 
actualizarea acestora 

Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

4 
 

Evaluarea performanţei angajaţilor Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

5 Evaluarea necesităţilor de formare profesională şi planificarea formării Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

6 Analiza unei potentiale externalizari  pentru unele segmente din aria de 
activitate 

Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

7 Managementul şi dezvoltarea carierei  Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

8 Elaborarea unui sistem de motivare a salariatilor, 

recompense si beneficii 

Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

9 Analiza, proiectarea si ierarhizarea posturilor Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 

10 Reproiectarea structurii organizatorice conform cerintelor noii organizări 
ca Operator Regional 

Permanent Birou Resurse Umane Cheltuieli generale de 
administratie 
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4.5. Conformitatea cu normele de mediu 
 

Program de management SIQMS la nivelul SC  AQUABIS  SA    2012- 2014 
 

Nr. 
crt. Obiective Obiective specifice Acţiuni Termen Respons. Costuri 

0 1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 
 
 

Imbunatatirea 
sistemului de 
gestionare a 
deseurilor 

Realizarea unui sistem de 
eliminare controlata a 

anvelopelor uzate, 
acumulatorilor uzati 

Eliminare controlata a anvelopelor 
uzate, acumulatorilor uzati 

 
permanent 

 
Sef Sector  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cheltuieli generale 
de administratie 

 

Realizarea unui sistem de 
eliminare controlata a uleiului 

uzat 

Eliminare controlata a uleiului uzat  
permanent 

 
SBA 

Realizarea unui sistem de 
eliminare controlata a hartiei, 

cartonului 

Executie permanent 
 
 

Sef Birou 
Administrativ 

Realizarea unui sistem de 
eliminare controlata a fierului 

vechi 

Eliminare controlata a fierului vechi  
permanent 

 
Sef sectie 

 
Realizarea unui sistem de 

eliminare controlata a 
deeseurilor periculoase 

Eliminare controlata a deseurilor 
periculoase 

 
permanent 

RMM 
Sef sectie 

 
2.  

Imbunatatirea 
sistemului de 

epurare a apelor 
uzate 

Modernizarea staţiei de epurare a 
apei uzate Bistriţa – epurare 
avansată, pentru reducerea  

azotului şi fosforului. 

Conform Plan de achizitii-lucrari  
 

dec. 2013 

 
 
 

DG 

 
 

Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

 
3.  

Monitorizarea 
emisiilor 

Realizarea unui sistem de 
monitorizare a emisiilor 

atmosferice  

Realizarea unui program de urmarire 
a nivelului emisiilor atmosferice 

 
permanent 

 
RMM 

 

Cheltuieli generale 
de administratie 
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atmosferice si a 
zgomotului 

Realizarea unui sistem de 
monitorizare a zgomotului 

Realizarea unui program de urmarire 
a nivelului de zgomot  

 
permanent 

 
RMM 

 

Cheltuieli generale 
de administratie 

4.  
Imbunatatirea 
sistemului de 
distributie si 

colectare a apei 

 
 

Reabilitare si extindere retele de 
canalizare 

Reabilitare retele canal Bistrita  
 

dec. 2013 

 
 

DG 

 
 
 

Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

 
 

Retele canal Beclean, Braniste, 
Malut, Bata, Uriu 
Retele canal Salva 

Retele canal Sangeorz Bai 
Retele canal Maieru,Anies,Feldru 

 
 
 
 

Reabilitare retele de distributie a 
apei potabile 

Reabilitare retea apa Bistrita  
 
 
 

dec. 2013 

 
 
 
 

DG 

 
 
 
 

Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

 
 

Retea apa Saratel, Sieu Odorhei, 
Cociu- Mogoseni, Sintereag, 

Nimigea 
Extindere retea apa Beclean 

Retea noua Caianu Mic 
Extindere retele apa Nasaud 

Sistem apa Telciu 
Extindere retele apa 

Maieru,Sangeorz Bai,Feldru 
5. Imbunatatirea 

sistemului de 
detectari pierderi 

 
Reducere pierderi pe retele 

Achizitionare echipament pentru 
detectare pierderi de apa pe sistem 

 
dec. 2013 

 
DG 

Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

6. Imbunatatirea 
sistemului de 

intretinere retele 
de canalizare 

 Achizitionare echipament pentru 
intretinere retele de canalizare 

 
dec. 2013 

 
DG 

 
Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

7.  
 

Imbunatatirea 
sistemului de 

epurare a apelor 
uzate 

 
 
 

Construire si extinderi statii 
epurare  

Construire statie noua epurare 
Beclean 

 
dec. 2013 

 
 

DG 
 
 

 
 

Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

 

Construire statie noua epurare Salva 
(zona Nasaud) 
Extindere statie epurare Sangeorz 
Bai 

dec. 2014 

Construire statie noua epurare Feldru  dec. 2013 
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8. Imbunatatire 
sistem de tratare a 

apei 

 
Construire statii tratare 

Construire statie noua tratare 
Beclean 
 

dec. 2013  
DG 

Conform Plan de 
achizitii-lucrari 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reducerea 

riscurilor privind 
accidentele de 

mediu 
 
 
 
 

 
Identificarea aspectelor de mediu 

Revizuirea analizei de mediu la toate 
punctele de lucru 

anual Sef sectie 
RMM 

 
Cheltuieli generale 

de administratie 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea unor simulari de 
accidente de mediu 

Realizarea unei simulari de accident 
de mediu in cazul emisiilor 
accidentale de  clor (Nasaud, 
Beclean, Sangeorz) 

 
iunie 2012 

 
Sef sectie 

Revizuirea planurilor de 
prevenire si combatere a 
poluarilor accidentale si a 

regulamentelor de functionare 

Revizuirea planului de prevenire si 
combatere a poluarilor accidentale si 
a regulamentelor de functionare ale 
statiilor de tratare si de epurare 

in cazul 
modificarii 
procesului 
tehnologic 

Sef statie 
RMM 

10.  
 
 

Control riscuri 

 
 

 
Mentinerea nivelului de risc la 

un nivel acceptabil 

Acordare echipamente individuale de 
protectie conform Plan de prevenire 
si protectie SSM 

permanent ISSM-SU, SS/SC, 
BA,BAP,DQ, DG 

 
 
 

Conform planului 
 

Acordare alimentatie antidot 
conform Plan de prevenire si 
protectie SSM 

permanent ISSM-SU, SS/SC 
BA,BAP,DQ, DG 

Instruire personal care exploateaza 
instalatiile de clorinare 

Trim. II 
2012 

ISSM-SU 
Sef Sectie Captare 

Tratare 
11.  

 
 
Respectarea 
prevederilor legale 

 
 
 

Monitorizarea respectarii 
prevederilor legale 

 
 
 
 

Efectuare inspectii la locurile de 
munca conform Program anual 
inspectii SSM-SU 

permanent ISSM-SU 
DG 

 
 
 
 

Conform program 
Evaluare ULM 
Reactualizare date lucrare privind 
“Evaluarea riscului de accidentare si 
imbolnavire profesionala la nivelul 
organizatiei” 

permanent RMQ 
DQ 
DG 

Reactualizarea la datele scadente a 
autorizatiilor de mediu si de 
gospodarire a apelor  

permanent RMM 
DQ 
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Monitorizarea starii de sanatate a 
personalului 

Planificarea controlului periodic  
Verificarea respectarii termenelor de 
control periodic planificate 
(conform plan) 

 
permanent 

 
ISSM-SU, SS/SC, 
DQ 

 
Conform program 

12. 
 
 
 
 
 

 

Insusirea 
prevederilor legale 

 
Instruire personal  

Reactualizare si distribuirea catre 
sectii, sectoare, compartimente a 
legislatiei  de calitate, mediu, 
sanatate si securitate in munca 

 
permanent 

ISSM-SU, RMM, 
RMQ,RSSM 

Oficiul juridic 

 
 
 

Conform program 
 

Instruire personal in domeniul 
SIQMS 

Realizare  instruire cu privire la 
SIQMS 

 
permanent 

RMQ, RMM, 
SS/SC, DQ, 

DT,DP, DG, RSSM 
Conform Program de instruire pe 
societate 

SBRU, SS/SC 
 
 

13. Evaluarea calitatii 
apei potabile 

Conformarea calitatii apei la 
normele legale in vigoare 

Monitorizare de control  
permanent 

 
RMQ, DQ, DG 

Cheltuieli generale 
de administratie Monitorizare de audit 

14. Dotare cu 
aparatura de 

laborator 

 Documentare privind necesarul de 
dotare si obtinerea ofertelor aferente 

permanent Sefi lab. RMQ, 
DQ, DG 

Conform oferta 

15. Monitorizare 
reclamatii 

Stabilire nivel de satisfactie 
clienti 

Intocmire rapoarte privind 
reclamatiile 

lunar  
RCRP, DQ 

Cheltuieli generale 
de administratie 

16.  
Imbunatatirea 
sistemului de 
automatizare 

Evidenta starii de functionare a 
instalatiilor si echipamentelor 

Intocmire grafic ore functionare lunar Sef Comp. 
Automatizari, Mec. 

Energetic, 
DG 

 
Cheltuieli generale 

de administratie Existenta unui program de 
mentenanta la toate statiile  

Intocmire Program de revizii-
reparatii  

anual 

               


