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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2



 
Realizarea Programului de Creștere a Capacităților în sectorul de Aprovizionare cu Apă și 

de Canalizare (AAC) al Asociației Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizări “Moldova-
Apă Canal” pentru anul 2015, în continuare Program, a fost organizată în cooperare cu Institutul 
de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării pentru membrii AMAC de pe 
lângă Universitatea Tehnică din Moldova.  

Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării și dezvoltării capacităților 
manageriale și operaționale ale participanților la instruire, conform necesităților identificate în 
cadrul analizelor-diagnostic, efectuate anterior de către proiectul „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 
Proiectul de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP), implementat de către Agenția 
Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  

Beneficiarii sesiunilor de instruire în grup au fost reprezentanții întreprinderilor de 
alimentare cu apă și de canalizare și întreprinderilor comunale, care prestează inclusiv si serviciul 
de aprovizionare cu apă și de canalizare, selectați de către AMAC. 

Instruirile în grup, conform Programulului, au fost organizate pe 15module. Durata unei 
sesiuni a constituit 2-4 zile și a inclus partea teoretică și partea practică (vizite de studiu), în limbile 
română și rusă. 

Feedback-ul primit în timpul sesiunilor de instruire a fost utilizat pentru finalizarea 
materialelor de instruire.  

Auditoriile pentru organizarea studiilor le-a oferit UTM în baza Contractului Nr. 1 din 
22.11.2010, semnat de către Direcția Executivă a AMAC, compania „WILO România” SRL şi 
Universitatea Tehnică a Moldovei. Materialele de instruire au fost plasate pe pagina electronică a 
AMAC. 

La baza activităților realizate a stat  Memorandumul de înțelegere, semnat în luna martie 
2015, între AMAC și proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” și sunt în conformitate 
cu strategia AMAC și planul de activitate pentru 2015. 

În anul 2015, cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova” al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Proiectului de Susținere 
a Autorităților Locale din Moldova (LGSP) al Agenției Statelor Unite ale Americii pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID), au fost organizate 6 Module de instruire.  

În rezultat, 309 angajați din cadrul a 43 de operatori (153 bărbați, 156 femei) au beneficiat 
de instruire în domeniul tehnic și administrativ.  

La finalul instruirii, participanților le-au fost înmânate certificate de absolvire, semnate de 
către Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării a Universității 
Tehnice din Moldova.  

Acest lucru va contribui la creșterea ponderii personalului calificat al operatorilor AAC din 
Moldova, fiind totodată și un criteriu important pentru eliberarea licențelor în domeniul AAC de 
către ANRE. 

Pentru anii 2016-2018, cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova”, se planifică organizarea încă a 9 module (câte trei module pe an), pentru a 
dezvolta în continuare cunoștințele personalului administrativ și tehnic al operatorilor. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este 
implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și este sprijinit 
financiar de către Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Agenția 
Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al 
României, Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 
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Dl Iuri Nistor, director executiv Asociației “Moldova 
Apa-Canal” 

Dl Dietrich Hahn, Consultant internaţional superior în 
domeniul serviciilor publice locale, Proiectul 
Modernizarea Serviciilor Publice Locale al GIZ 

Dl Scott Johnson , directorul Proiectul de Susţinere a 
Autorităţilor Locale din Moldova al USAID 

Dna Natalia Iachimov, Consultant Național în 
domeniul dezvoltării capacităților și instituționalizării 
instruirilor 
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Curriculum
Participants



 

Cuprins 
 

Modulul 1 
 

Managementul clienților și relațiile publice 
Менеджмент клиентской базы 
 

Modulul 2 
 
Managementul rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare 
Управление сетями водоснабжения и канализации 
 

Modulul 3 
 
Managementul financiar. Determinarea, aprobarea și aplicarea a tarifelor la serviciul 
public de alimentare cu apă-canalizare 
Финансовый менеджмент. Определение, утверждение и внедрение тарифов на 
предоставление услуг водоснабжения и канализации 
 

Modulul 4 
 
Managementul calității apei si apelor uzate 
Качество воды и очистка сточных вод 
 

Modulul 5 
 
Planificarea strategică. Indicatori de calitate a serviciului public 
Стратегическое планирование. Показатели качества предоставляемых услуг. 
 

Modulul 6 
 
Managementul proiectelor de investiții 
Управление инвестиционными проектами 
 

Anexe: 
 

CV (Curriculum Vitae) 
 
Lista membrilor Asociației "Moldova Apă-Canal", care au fost instruiți în UTM prin  
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul 
Aprovizionării cu Apă și Canalizare (octombrie-decembrie 2015) 
 
Exemplare certificatelor 
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Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul 
Aprovizionare cu Apă și Canalizare 

Modul 1 : MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚII PUBLICE 

Obiectiv: Acordarea de sprijin calificat și eficient celor aproximativ 40 de întreprinderi 
furnizoare de servicii de alimentare cu apă și canalizare, membre ale Asociației 
Moldova Apă-Canal (AMAC), în legătura cu Managementul Clienților, Relații 
Publice, Conștientizare Publică și Comunicare. 

Descrierea  
seminarului: Sesiunile de instruire își propun prezentarea noțiunilor de Managementul 

Clienților precum și Relații Publice, Conștientizare Publică și Comunicare, 
utilizând:  

 Prezentări cu ajutorul slide-urilor; 
 Explicaţii, comentarii, dezbateri pe baza informaţiilor furnizate prin 
intermediul slide-urilor; 
 Gruparea participanţilor pe echipe de lucru pentru realizarea unor 
exerciţii, care susţin practic conceptele şi teoriile învăţate; 
 Prezentarea în plen a rezultatelor şi concluziilor elaborate de fiecare 
echipă de lucru – discuţii, argumentări, principii de bune practici. 

Instruirea are un caracter practic, incluzând aspecte specifice privind 
managementul clienților și relații publice în companiile care furnizează servicii 
de alimentare cu apă și canalizare, experiența națională și internațională, bune 
practici. 

Participanţi: Circa 70 de participanți reprezentând cele 40 de întreprinderi furnizoare 
de servicii de alimentare cu apă și canalizare, membre ale Asociației 
Moldova Apă-Canal (AMAC), organizați în două grupe, pe parcursul a câte 
2 zile de instruire 

Locație: Institutul de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău 

Organizator: Institutul de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 
AMAC, GIZ, USAID 

Perioada: 
- Prima grupă - 15, 16 septembrie 2015 

- A doua grupă - 17, 18 septembrie 2015 

Responsabil 
curs: 

Adriana Pienaru – Expert internațional instruire 
Lilia Pintea – Expert național instruire 
Vadim Popușoi - Expert național instruire 

Modul 1
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Titlul 

modulului 
Descrierea modulului/Instructori 

ZIUA  1 
8.30 – 9.00 Înregistrarea participanților 

9.00 – 9.15 Deschiderea oficială a programului de instruire. 
Cuvinte de salut din partea UTM (IFC), MDRC, AMAC, GIZ, 
USAID  

9.15 – 10.45 Sesiunea 1 • Deschiderea cursului de instruire, prezentarea participanților
și a așteptărilor; 
• Prezentarea obiectivelor și a conținutului celor 2 zile de
instruire; 
• Evaluarea cunoștințelor participanților înainte de instruire

• Prezentare: Importanța Relațiilor Publice în cadrul unei
întreprinderi – de ce avem nevoie de PR; Managementul 
clienților; Relațiile publice ca proces  
 Exercițiu în grup: Care este imaginea întreprinderii
Apă-Canal în localitatea dvs.? 
 Exercițiu în grup: Avem nevoie de 
departament/specialist PR în întreprinderea noastră? 

10.45 11.00 Pauză 

11.00 – 12.30 Sesiunea 2  • Prezentare: Cadrul legal în relațiile cu clienții.
Contractarea. Evidența clienților. Analiza reclamațiilor și 
sugestiilor. 

 Exercițiu în grup: probleme și soluții în relațiile cu
clienții. 

12.30 – 14.00 Pauză de prânz 

14.00 – 15.30 Sesiunea 3 • Prezentare: Managementul Clienților; Ghișeul unic de
deservire; Adoptarea inovațiilor de către clienți; 
Specialist/Departament de PR 
 Exercițiu in grup: Ghișeul unic

15.30 – 15.45 Pauză 

15.45 – 17.15 Sesiunea 4 • Prezentare: Calitatea serviciului cu clienții; Procesul de
comunicare; Motivarea angajaților 
 Exercițiu in grup: Teoria “celor 4 urechi”

17.15 – 17.30 Încheierea 
primei zile de 
instruire 

Discuții și comentarii privind materialele prezentate în prima zi 
de instruire 
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ZIUA 2 
8.30 – 9.00 Înregistrarea participanților  

Recapitulare ziua 1 și prezentarea subiectelor din ziua 2 

9.00 – 10.45 Sesiun
ea 5 

• Prezentare: Instrumente de comunicare cu clienții; Importanța
comunicării non-verbale (Limbajul trupului); Comunicarea prin scris 
 Exercițiu in grup: Regulile de aur ale comunicării prin scris

10.45  - 1.00 Pauza 
11.00  - 
12.45 

Sesiun
ea 6 

• Prezentare: Managementul conflictului; Situații de criză –
comunicarea de criză în PR 

 Exercițiu in grup: Simularea unei situații de criză/conflict și
propunerea metodei de soluționare 

• Încheierea instruirii – Evaluarea modulului de instruire

12.45 – 
14.00 

Pauză de prânz 

14.30 – 
16.00 

Vizită la Întreprinderea Municipală Apă-Canal Chișinău: 

• Prezentarea Direcției relații cu clienții. Funcții.
• Organigrama.
• Campanii de comunicare.
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Dna Lilia Pintea, Consultant Internațional Dna Adriana Pienaru, Consultant Internațional 

 

 

Prezentările: 

 
Importanța Relațiilor Publice 

 

Cadrul legal in relațiile cu clienții. Contractarea. Evidenta clienților. 
Analiza reclamațiilor și sugestiilor 

 
Politici de lucru cu clienții 

 
Calitatea serviciului cu clienții 

 
Instrumente de comunicare cu clienții. Limbajul corpului 

 
Managementul Conflictelor 

 
Comunicarea de criză (Crisis PR) 
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Programul Național 

 de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare 

Modul de instruire II: Managementul rețelelor de aprovizionare cu apă  și canalizare 

AGENDA 

Perioada: 19-21octombrie 2015 

Localul: Universitatea Tehnică a Moldovei 

Auditoriul Nr.142 

Grupul țintă:Directori generali, Directori tehnici, Ingineri șefi, Șef secție, ingineri  maiștri 

ZIUA I 

Început 
sesiune 

Sfârșit 
sesiune 

Activități 

08:30 9:00 Înregistrarea participanților 
9:00 9:30 Salut de bun venit participanților 

• Iurie Nistor – AMAC
• Sergiu Calos, UTM

9:35 10:10 Sesiunea 1:Management tehnic și operațional 

10:15 11:00 Sesiunea 2: Evaluarea gradului de uzură a  rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare. 

11:00 11:15 Pauză 
11:15 12:30 Lucru în grup – discuții  
12:30 14:00 Pauza de prânz 
14:00 14:45 Sesiunea 3:Analiza întreținerii și planificarea acesteia 
14:50 15:35 Sesiunea 4: Planificarea reabilitării și reînnoirii rețelelor 

de alimentare cu apă și canalizare 
15:45 16:30 Secțiunea 5:Managementul pierderilor de apă 

16:45 17:30 Lucru în grup - Discuții  

Modul 2
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ZIUA II 

Început 
sesiune 

Sfârșit 
sesiune 

Activități 

08:30 9:00 Înregistrarea participanților 
9:00 9:45 Sesiunea 6: Gestionarea și prevenirea accidentelor 

10:00 10:45 Sesiunea 7: Balanța apei 

10:45 11:00 Pauză 
11:00 11:45 Sesiunea 8: Managementul presiunilor din rețeaua de 

apă 
11:50 12:35 Lucru în grup – discuții  
12:35 14:00 Pauza de prânz 
14:00 14:45 Sesiunea 9: Sistemul GIS pentru rețelele de alimentare 

cu apă și de canalizare 
14:50 15:35 Sesiunea 10: Legislația Republicii Moldova privind 

managementul rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare 

15:45 16:30 Evaluarea modulului de instruire 
16:45 17:30 Discuții și comentarii privind materialele prezentate 

ZIUA III Demonstrație practică în teren. Gazdă - SA Regia Apă Canal Orhei 

Început 
sesiune 

Sfârșit 
sesiune 

Activități 

07:55 8:00 Plecare spre Orhei, recepția hotelului Institutul Muncii, 
str. Zimbru 10 

8:00 8:50 Sosire în Orhei, primăria orașului, str. Vasile Mahu 
Etajul 2, sala de ședințe 

9:00 10:00 Curs instruire 

10:15 10:30 Deplasare către poligon 
10:30 12:15 Demonstrație 
12:15 12:30 Deplasare  
12:30 14:00 Pauza de prânz 
14:15 16:00 Vizita la stația de epurare: ”Zona Umedă Construita” 

16:00 Deplasare către or. Chișinău 
17:00 Sosire în orașul Chișinău 
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Dl Ioan Leithner, Consultant Internațional 
 

Dl Pavel Panuș, Consultant Național 
 
 

Prezentările: 

 

Managementultehnicșioperaționalal rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare  

 

Техническое и оперативное управление сетями водоснабжения и 
канализации 
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Agenda detailată a instruirii 

Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 1:  Luni, 12 octombrie/ 19 octombrie 2015 

Sesiune de lucru 

08:45 – 09:00 Înregistrarea participanților 

09:00 – 09:15 Deschiderea oficială a cursului 
1. Reprezentant UTM

2. Reprezentant AMAC

09:15 – 09:35 
Prezentarea experților și a fiecărui 
participant (icebreaker) și a așteptărilor 
acestora de la acest curs de formare.  

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

Participanții 

09:35 – 09:45 

Prezentare: 

 Agenda cursului

 Agenda zilei 1

 Recomandări practice

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

09:45 – 10:45 

Importanța managementului financiar: 

 Rolul managementului financiar în
managementul companiilor de apă-
canal

 Organizarea departamentului financiar-
contabil (companii de diferite
dimensiuni)

 Discuții, schimb de păreri, transfer de
experiențe proprii

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

10:45 – 11:00 Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        
PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 

Modul 3
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 1:  Luni, 12 octombrie/ 19 octombrie 2015 

11:00 – 12:00 

Previzionarea / analiza veniturilor din 
perspectiva managementului financiar 
( Partea 1 ): 

 Previzionarea vânzărilor/veniturilor și
planificarea cererii

 Analiza veniturilor

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

12:00 – 12:30 

Previzionarea / analiza veniturilor din 
perspectiva managementului financiar 
( Partea 2  ): 

 Prezentare modele Excel, mod de 
completare și recomandări

 Exerciții individuale / de grup, discuții

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

12:30 - 14.00 Pauza de Prânz 
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 1:  Luni, 12 octombrie/ 19 octombrie 2015 

14:00 – 14:45 

Sesiune de lucru 

Previzionarea / analiza veniturilor din 
perspectiva managementului financiar 
( Partea 2 – continuare ): 

 Prezentare modele Excel, mod de
completare și recomandări

 Exerciții individuale / de grup, discuții

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

14:45 – 15:30 

Previzionarea / analiza cheltuielilor din 
perspectiva managementului financiar 
( Partea 1 ): 

 Analiza și structura cheltuielilor în
domeniul AAC

 Repartizarea și optimizarea costurilor

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

15:30 – 15:45 Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        
PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 

15:45 – 17:15 

Previzionarea / analiza cheltuielilor din 
perspectiva managementului financiar 
( Partea 2 – continuare ): 

 Metode de repartizare a costurilor între
serviciile AAC

 Exerciții individuale / de grup, discuții

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 2:  Marți, 13 octombrie/ 20 octombrie 2015 

Sesiune de lucru 

08:45 - 09:00 Prezentare agenda zilei a-2-a Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

09:00 - 09:45 
Metodologia de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 
apelor uzate ( partea 1 ) 

Lozan Olga - Șef Secţie aprovizionare cu 
apă şi canalizare 

 Departamentul tarife si analize economice 

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) 

09:45 - 10:45 

Metodologia de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 
apelor uzate ( partea 2 ) 

Lozan Olga - Șef Secţie aprovizionare cu 
apă şi canalizare 

 Departamentul tarife si analize economice 

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) 

10:45 – 11:00 
Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        

PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 

PROFITAȚI DE PREZENȚA ANRE!!! 

11:00 – 11:45 

Metodologia de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 
apelor uzate ( partea 3) 

Lozan Olga - Șef Secţie aprovizionare cu 
apă şi canalizare 

 Departamentul tarife si analize economice 

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) 

11:45 – 12:30 
Metodologia de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 
apelor uzate ( partea 4) 

Lozan Olga - Șef Secţie aprovizionare cu 
apă şi canalizare 

 Departamentul tarife si analize economice 

Agenția Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) 

12:30 - 14:00 Pauza de Prânz 
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 2:  Marți, 13 octombrie/ 20 octombrie 2015 

14:00 – 14:35 

Sesiune de lucru 

Legislația Republicii Moldova referitoare la 
determinarea, aprobarea și aplicarea 
tarifelor:  

 Principii

 Elementele noi din metodologia de
tarifare

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

14:35 - 15:10 
Metodologia de tarifare din România, trecut 
și prezent. Abordarea tarifelor din punct de 
vedere a regionalizării operatorilor 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

15:10 - 15:30 Propuneri și idei pentru noua metodologie 
de tarifare din Republica Moldova Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

15:30 – 15:45 Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        
PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 

15:45 – 17:15 

Metodologia de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare 
prestate de operator în România: 

 Exemple Excel și Word pregătite
cursanților cu principalele servicii
auxiliare prestate de operatori

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

Toți participanții 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 3:  Miercuri, 14 octombrie/ 21 octombrie 2015 

Sesiune de lucru 

08:45 – 09:00 Prezentare agenda zilei a-3-a Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

09:00 - 09:45 

Principalii indicatori financiari în domeniul 
Apă-Canal ( partea 1 ):  

 Indicatori de rentabilitate

 Indicatori de lichiditate

 Alți indicatori: Grad de colectare,
Perioada de încasare a creanțelor

Analiza financiară și rapoartele financiare: 

 Tipuri de rapoarte și analize financiare

Discuții, schimb de păreri, transfer de 
experiențe proprii 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

09:45 - 10:45 

Principalii indicatori financiari în domeniul 
Apă-Canal ( partea 2 ):  

 Exerciții individuale / de grup, discuții,
schimb de păreri, transfer de experiențe
proprii

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

10:45 – 11:00 Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        
PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 3:  Miercuri, 14 octombrie/ 21 octombrie 2015 

11:00 – 11:30 

Prioritizarea și planificarea investițiilor pe 
termen lung ( partea 1 ): 

 Demonstrarea principiului Pareto prin
studiu de caz real. Exercițiu/discuții,
schimb de păreri, transfer de experiențe
proprii

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

11:30 – 12:30 

Prioritizarea și planificarea investițiilor pe 
termen lung ( partea 2 ): 

 Tipuri de investiții

 Importanța prioritizării

 Planuri de investiții pe termen lung

 Structura planului de investiții

 Sincronizarea proiectelor

 Estimarea eficienței investițiilor

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

12:30 – 14:00 Pauza de Prânz 

14:00 – 15:00 

Planificarea financiară și managementul 
financiar prin bugete    ( partea 1 ): 

 Întocmirea planurilor financiare, a
persoanelor responsabile, pașii
principali. Model de plan financiar

 Modele de buget

 Tehnici de prognozare a vânzărilor și a
costurilor fixe și variabile

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

15:00 – 15:30 

Prezentare modele Excel de buget inițial și 
modificat 

 Discuții, schimb de păreri, transfer de 
experiențe proprii 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

15:30 – 15:45 Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        
PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 3:  Miercuri, 14 octombrie/ 21 octombrie 2015 

15:45 – 17:15 

Calcularea tarifelor bazată pe  principiul 
acoperirii costurilor ( partea 1 ):  

 Tehnici de calcul a tarifelor respectând
principiul recuperării costurilor

 Metode de calculare a influenței inflației
asupra tarifelor

 Prezentarea Modelului Excel pregătit

 Exerciții individuale / de grup, discuții,
schimb de păreri, transfer de experiențe
proprii

Ana Timuș – Expert național, GOPA 
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Tema discuției Prezentator/Moderator 

Ziua 4 :  Joi 15 octombrie/ 22 octombrie 2015 

 Vizită de studiu practic 

08:45 – 09:00 Prezentare agenda zilei a-4-a Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

09:00 – 10:20 

Calcularea tarifelor bazată pe  principiul 
acoperirii costurilor ( partea 2 ):  

 Prezentarea Modelului Excel pregătit
de calcul al suportabilității

 Exerciții individuale / de grup,
discuții, schimb de păreri, transfer de
experiențe proprii

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

10:20 – 10:45 
Completarea chestionarelor cu feedbackul 
participanților despre instruirea efectuată 
(experți, facilități, etc.) 

Participanții 

10:45 – 11:00 Pauză / Discuții experți – participanți (utilizați și maximizați timpul, socializați,        
PROFITAȚI DE PREZENȚA EXPERȚILOR ȘI A COLEGILOR ! ) 

11:00 – 12:30 Testarea participanților 

Ana Timuș – Expert național, GOPA 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

Participanții 

12:30 – 14:00 Pauza de Prânz 

14:00 – 15:30 
Joc interactiv pentru evaluarea stării 
companiei de apă din punct de vedere 
managerial, inclusiv management financiar 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

15:30 – 17:15 

Concluzii finale. 

Discuții participanți, experți și finanțatori. 
Propuneri de îmbunătățire a modulului 
Management Financiar 

Reprezentant AMAC, GIZ, GOPA 

Participanții 
Ana Timuș – Expert național, GOPA 

Darius Bör – Expert internațional, Eptisa 

17:15 - Plecarea participanților 
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Dl Darius Bor, Consultant Internațional Dna Ana Timuș, Consultant Național 

 

 

Prezentările: 

 

Importanța managementului financiar 

 

Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva 
managementului financiar 

 

Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, analiza financiară 
și rapoartele financiare 

 

Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 
Raport final 

 

Planificarea financiară și managementul financiar prin bugete 
Raport final 

 

Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 

 

Legislația Republicii Moldova referitoare la determinarea, 
aprobarea și aplicarea tarifelor Raport final 
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Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionare cu 
Apă și Canalizare 

Modul 4 : MANAGEMENTUL CALITATII IN SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE. CALITATEA APEI POTABILE SI A APEI UZATE. INDICATORI DE CALITATE AI 

SERVICIULUI PUBLIC  

Chișinău, 1-2 Octombrie 2015 

Obiective: 1. Înțelegerea si însușirea materialelor create pentru acest modul de
training; organizarea unui seminar productiv si interactiv de grup pentru
dezvoltarea cunoștințelor despre acest subiect al managementului
calității;

2. Prezentarea experienţei operatorilor internaționali / romani în crearea /
implementarea prevederilor Managementului calității;

3. Paşii care urmează a fi făcuţi de către operatorii de apa canal din
Republica Moldova în vederea adoptării / implementării acestor
standarde in Republica Moldova (aplicarea in cadrul companiilor de apa
canal ale actelor legislativ-normative privind managementul calității,
calitatea proceselor, calitatea serviciului public, elaborarea şi aprobarea
unor Planuri de siguranța a alimentarilor cu apa, indicatori de calitate ai
alimentarilor cu apa si canalizărilor).

Participanţi: Circa 70 de participanți reprezentând cele 40 de întreprinderi furnizoare 
de servicii de alimentare cu apă și canalizare, membre ale Asociației 
Moldova Apă-Canal (AMAC), beneficiari ai sportului GIZ,UASID si 
Fondului National de Dezvoltarea Regionala organizați în două grupe, pe 
parcursul a câte 2 zile de instruire 

Locație: Institutul de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău 

Organizator: Institutul de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 
AMAC, GIZ, USAID 

Perioada: 
- Prima grupă ( Româna) – 1, 2 octombrie 2015 

- A doua grupă ( Rusă) -  21, 22 decembrie 2015 

Responsabil 
curs: 

Mihail Doruș– Expert internațional instruire 
Sergiu Calos – Expert național instruire 
Ion Ionet - Expert național instruire 

Modul 4
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Intervalul orar 
propus 

Subiecte propuse spre 
prezentare / discuţie 

Prezentator / 
Moderator 

Joi 1 Octombrie2015 
09:00 – 9:30 Înregistrarea participanţilor / completarea 

fiselor de participare  

9:30 – 9:45 Deschiderea seminarului, cuvânt de salut, 
prezentarea lectorilor 

Dl Calos-director IFC al 
AMAC 

Dl Iurie Nistor, director 
executive AMAC 

9:45 – 10:00 Ice-breaking (prezentarea fiecărui participant la 
acțiune si a așteptărilor acestora de la acest 
seminar  

Mihai Doruș / Ion Ionet / 
Sergiu Calos 

10:00 – 11:00 Subiect 1 – Calitatea in serviciile publice / 
Importanta managementului calității, inclusiv 
aspecte specifice pentru calitatea în serviciile 
publice. Documentația tehnică pentru servicii 
de management al calității. Exemple pentru 
companiile de apa-canalizare. 

Mihai Doruș 

11:00 – 11:15 Pauza 
11.15 – 12.00 Continuare / Subiect 1 – Calitatea in serviciile 

publice / Importanta managementului calității, 
inclusiv aspecte specifice pentru calitatea în 
serviciile publice. Documentația tehnica pentru 
servicii de management al calității. Exemple 
pentru companiile de apa-canalizare. 

MD / ppt 

12.00-12.30 Exercițiu in grup-tbd 

12.30 – 13.30 Masa de prinz 
13.30 -15.00 Subiect 2 - Calitatea proceselor tehnologice in 

companiile de apa. Care sunt procesele 
tehnologice din cadrul companiilor apa-
canalizare. Identificarea și prioritizarea 
proceselor. Managementul proceselor și 
îmbunătățirea lor. Exemple pentru companiile 
de apa-canalizare. 

Ion Ionet 

15.00 – 15.15 Pauza 
15:15 – 17.00 Subiect 3 - Calitatea in serviciile publice 

Definirea conceptelor. Analiza comparativa a 
calitatii in alte domenii și a calitatii in serviciile 
publice, in condițiile de monopol natural. 
Descrierea unor situatii specifice. Metode si 
tehnici de planificare a evaluare si ameliorare a 
calitatii in companii de apa-canalizare 

Ion Ionet / Sergiu Calos 
Mihai Doruș   

17:00 – 17.30 Întrebări, răspunsuri, comentarii 
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Vineri 2 Octombrie 2015 
09:00 – 11:00 Subiect 4 - Calitatea serviciilor pentru 

consumatori. Importanta procesului serviciilor 
de calitate pentru consumatori, in companiile 
de apa. Metode si tehnici de evaluare a calitatii 
serviciilor către consumatori (personalul 
implicat in mod direct si indirect), exemple 
pentru companiile de apa.  

Informații si documentații necesare  evaluării 
calității serviciilor către consumatori 

11.00-11.15 Pauza 
11.15 – 12.30 Subiect 5 - Managementul calității apei. 

Importanta managementului calității apei livrate 
consumatorilor. Metode si tehnici de urmărire 
si prevenire a neconformităților. 

Ion Ionet 

12:30 – 13:30 Masa de prânz 
13:30 – 15:00 Subiect 6 - Planificarea siguranței apei.  

Infrastructura critica. Identificarea si evaluarea 
riscurilor. Identificarea si evaluarea 
consecințelor dezastruoase. Metodologia 
pentru planificarea activităților de reacție la 
incidente 
Planificarea activităților pentru situații de 
urgenta in cadrul companiei. 

Sergiu Calos 

15.00 – 15.15 Pauza 
15:15 – 16:15 Subiect 7 - Legislația Republicii Moldova cu 

privire la calitatea serviciilor de apa si 
canalizare. Regulamentul cu privire la 
indicatorii de calitate pentru serviciile publice 
de apa si canalizare 

16.15 – 17.00 Întrebări,răspunsuri, comentarii  / Evaluarea 
cursului / completare fise de evaluare 
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Dl dr. ing. Andi Dumitraș, Consultant Internațional 
 

 
 
 

  
Dl Mihail Doruș, Consultant Internațional Dl Sergiu Calos, Consultant Național 

 

Prezentările: 

 

Calitatea în serviciile publice 

 

Calitatea serviciilor publice la consumatori 

 

Calitatea în serviciile publice–conceptul de calitate 

 

Îmbunatățirea operării și intreținerii 

 

Managementul calităţii apei şi apelor uzate 

 
Legislaţia Republicii Moldovacu privire la calitatea apei potabile şi 
apelor uzate 

 
Standarde și norme tehnice în sectorul de apă și canalizare în România 

 
Legislaţia Republicii Moldova cu privire la calitatea apei potabile şi 
apelor uzate 

 
Managementul calității apei, apei uzate și a nămolului 
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Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul 
Aprovizionare cu Apă și Canalizare 

Modul : PLANIFICARE STRATEGICĂ. INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI 
PUBLIC 

Obiectiv Acordarea de sprijin calificat si eficient celor aproximativ 40 de întreprinderi 
furnizoare de servicii de alimentare cu apa si canalizare, membre ale 
Asociației Moldova Apă Canal (AMAC), în legătură cu Planificarea 
Strategică și Indicatori de Performanță. 

Descrierea 
cursului 

Sesiunile de instruire își propun prezentarea notiunilor de Planificare 
strategică, utilizand:  
 Prezentări cu ajutorul slide-urilor; 
 Explicaţii, comentarii, dezbateri pe baza informaţiilor furnizate prin 
intermediul slide-urilor; 
 Gruparea participanţilor pe echipe de lucru pentru realizarea unor 
exerciţii care susţin practic conceptele şi teoriile învăţate; 
 Prezentarea în plen a rezultatelor şi concluziilor elaborate de fiecare 
echipă de lucru – discuţii, argumentări, principii de bune practici; 
 Teme pe acasă, cu scopul de a dezvolta responsabilitatea 
individuală a fiecărui participant. 
Instruirea are un caracter practic, incluzând aspecte specifice privind 
planificarea strategică în companiile care furnizează servicii de alimentare 
cu apă și canalizare, experiență națională și internațională. 

Participanți Cca 70 participanți din 40 de întreprinderi furnizoare de servicii de 
alimentare cu apa si canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă Canal 
(AMAC), organizați în două grupe, pe parcursul a câte 2 zile de instruire. 

Locație Institutul de Formare Continua, Universitatea Tehnica a Moldovei, 
Chișinău 

Organizator GIZ, AMAC 

Perioada - Prima grupa - 24-25 noiembrie  
- A doua grupa - 26-27 noiembrie 

Responsabil 
curs 

Cristina Rucareanu – Expert internațional instruire 
Mariana Radov – Expert național instruire 

Materiale 
pentru 
participanți 

Copii ale prezentarilor in PowerPoint, handouts 
Materiale pentru exercitii in grup 

Modul 5
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Ziua 1 

ÎNCEPUT  SFÂRŞIT  SUBIECTUL SESIUNII METODOLOGIE 

10.00 10:15 

Primirea participanților, distribuirea 
materialelor de curs. Aspecte 
Administrative. Evaluarea 
așteptărilor. Obiectivele cursului.  

Prezentare, întrebări, răspunsuri. 

10:15 11:30 Sesiunea 1  - Viziune și misiune. Prezentare, întrebări, răspunsuri, 
grupuri de lucru  

11:30 11:45 PAUZĂ 

11:45 13:00 Sesiunea 2 - Analiza mediului 
întreprinderii. Instrumente de analiză.  

Prezentare, întrebări, răspunsuri, 
grupuri de lucru 

13:00 14:00 PAUZĂ DE MASĂ 

14:00 15:00 Sesiunea 3 – Dezvoltarea strategiei 
de afaceri. 

Prezentare, întrebări, răspunsuri, 
grupuri de lucru 

15:00 15:15 PAUZĂ 

15:15 16:30 Sesiunea 4 - Stabilirea obiectivelor 
strategice. 

Prezentare, întrebări, răspunsuri, 
grupuri de lucru. Prezentare, 
întrebări, răspunsuri.  
Tema pe acasă (Obiective 
strategice). 

Ziua 2 

ÎNCEPUT  SFÂRŞIT  SUBIECTUL SESIUNII METODOLOGIE 

08:45 09:00 
Primirea participanților, distribuirea 
materialelor de curs. Aspecte 
Administrative. Recapitularea zilei  

Prezentare, întrebări, răspunsuri. 

09:00 10:30 Sesiunea 5 - Dezvoltarea planului de 
acțiuni și stabilirea responsabilităților. 

Prezentare, întrebări, răspunsuri, 
grupuri de lucru 

10:30 10:45 PAUZĂ 

10:45 12:00 Sesiunea 6 - Evaluarea 
performanțelor. 

Prezentare, întrebări, răspunsuri, 
grupuri de lucru 

12:00 13:00 PAUZĂ DE MASĂ 

13:00 14:00 

Sesiunea 7 - Indicatori de 
performanță.  Legislația Republicii 
Moldova referitor la indicatorii de 
calitate a serviciului public de 
alimentare cu apă.  

Grupuri de lucru – prezentare 
rezultate, exerciții practice 
(indicatori de performanță în apă 
canalizare) 

14:00 14:15 PAUZĂ 

14:15 16:00 
Exerciții practice (studii de caz). 
Completarea Chestionarului 
Evaluarea Modulului de instruire. 

Prezentare, întrebări, răspunsuri. 
Evaluarea Modulului de formare. 
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Dna Cristina Rucăreanu, Consultant Internațional  

 

Prezentările: 

 

Misiune. Viziune 

 

Analizastrategică a mediuluiîntreprinderii. Instrumentede analiză 

 

Dezvoltareastrategieide afaceri 

 

Stabilireaobiectivelorstrategice 

 

Planul de acțiuni. Stabilirea responsabilităților 

 

Evaluareaperformanțelor 

 

Indicatori de performanță. Legislația Moldovei 
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Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionare cu 
Apă și Canalizare 

Modul VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 

Obiectiv: Acordarea de sprijin calificat si eficient celor aproximativ 40 de 
intreprinderi furnizoare de servicii de alimentare cu apa si canalizare, 
membre ale Asociatiei Moldova Apă Canal (AMAC), in legatura cu 
Managementul Proiectelor de Investiţii 

Descrierea  
seminarului: Sesiunile de instruire isi propun prezentarea notiunilor de Managementul 

proiectelor de investiţii, utilizand:  

 Prezentări cu ajutorul slide-urilor; 
 Explicaţii, comentarii, dezbateri pe baza informaţiilor furnizate prin 
intermediul slide-urilor; 
 Gruparea participanţilor pe echipe de lucru pentru realizarea unor 
exerciţii care susţin practic conceptele şi teoriile învăţate; 
 Prezentarea în plen a rezultatelor şi concluziilor elaborate de 
fiecare echipă de lucru – discuţii, argumentări, principii de bune practici. 

Instruirea are un caracter practic, incluzand aspecte specifice privind 
managementului investitiilor în companiile care furnizează servicii de 
alimentare cu apă și canalizare, experienta naţională şi internaţională. 

Participanţi: Circa 70 de participanti reprezentand cele 40 de intreprinderi furnizoare 
de servicii de alimentare cu apa si canalizare, membre ale Asociatiei 
Moldova Apă Canal (AMAC), organizaţi în două grupe, pe parcursul a cîte 
3 zile de instruire 

Locatie: Institutul de Formare Continua, Universitatea Tehnica a Moldovei, 
Chișinău 

Organizator: AMAC, UTM, GIZ, USAID, 

Perioada: 
- Prima grupa – 02.12.2015 – 04.12.2015 

- A doua grupa – 07.12.2015 – 09.12.2015 

Responsabil curs: Cristina Rucareanu – Expert internațional instruire 
Raisa Cecan – Expert național instruire 

Materiale pentru 
participanti: 

Copii ale prezentarilor in PowerPoint, handouts  
Copii ale contractelor de lucrari FIDIC Galben si Rosu 
Materiale pentru exercitii in grup 

Modul 6
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Ziua 1 
ÎNCEP
UT 

SFÂR
ŞIT SUBIECTUL SESIUNII METODOLOGIE 

10.00 10:15 Primirea participanţilor / distribuirea 
materialelor de curs. Aspecte Administrative. 

  

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

10:15 11:30 
Sesiunea 1 – Aspecte generale privind 
managementul proiectelor de investitii și 
crearea organigramei pentru proiect 

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

11:30 11:45 PAUZĂ 

11:45 13:00 Sesiunea 2 – Tipuri de relații in cadrul unui 
proiect  

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

13:00 14:30 PAUZĂ DE MASĂ 

14:30 15:45 Sesiunea 3 - Rolul managerului de proiect Prezentare, intrebari si 
raspunsuri

15.45 16.00 Discutii libere. Inchidere ziua I de instruire 

Ziua 2 
ÎNCEP
UT 

SFÂR
ŞIT SUBIECTUL SESIUNII METODOLOGIE 

08:45 09:00 
Primirea participanţilor / distribuirea 
materialelor de curs. Aspecte Administrative. 
Obiectivele cursului 

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

09:00 10:30 Sesiunea 4 – Ciclul de viață a unui proiect si 
alocarea de resurse  

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

10:30 10:45 PAUZĂ 

10:45 12:15 Sesiunea 5 - Cadrul Logic de Abordare  Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

12:15 13:30 PAUZĂ DE MASA 
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13:30 14:45 Sesiunea 6 – Raportari Grupuri de lucru – prezentare 
rezultate exercitii practice 

14:45 15:45 Sesiunea 7 – Prezentare general FIDIC Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

15.45 16.00 Discutii libere. Inchidere ziua II de instruire 

ZIUA 3 
ÎNCEP
UT 

SFÂR
ŞIT SUBIECTUL SESIUNII METODOLOGIE 

08:45 09:00 
Primirea participanţilor / distribuirea 
materialelor de curs. Aspecte Administrative. 
Obiectivele cursului  

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

09:00 10:30 
Sesiunea 7 –Managementul contractelor de 
investiții – Cartea Rosie/ - Managementul 
contractelor de investiții – Cartea Galbena 

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

10:30 10:45 PAUZĂ 

10:45 12:15 
Sesiunea 7 - Principalele diferenţe între 
Cartea Galbenă şi Cartea Roşie/ Studii de 
caz 

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

12:15 13:45 PAUZĂ DE MASĂ 

13:45 15:00 
Sesiunea 8 - Legislatia Republicii Moldova 
referitor la procedurile de achizitie de catre 
operatori 

Prezentare, intrebari si 
raspunsuri 

15.00 16.00 Inchidere sesiune de instruire. Discutii, 
completare chestionare de evaluare 
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Dna Raisa Cecan, Consultant Național Dna Cristina Rucăreanu, Consultant Internațional 

 

Prezentările: 

 

Instruirea și desfășurarea sesiunelor de formare pentru furnizorii de 
servicii în domeniul AAC 

 

Tipurile de relații din cadrul unui proiect 

 

Rolul managerului de proiect și motivarea echipei 

 

Matricea(cadrul) logicaa proiectului 

 

Raportarea 

 

Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziție de 
către operatori 
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CV: 

 

 
Dna Adriana Pienaru 

 

 
Dna Ana Timuș 

 

 
Dna Lilia Pintea 

 

 
Dl Darius Bor 

 

 
Dl Ioan Leitner 

 

 
Dl Ion Ioneț 

 

 
Dna Cristina Rucăreanu 
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Dna Mariana Radov 

 

 
Dl Mihail Doruș 

 

 
Dl Vadim Popușoi 

 

 
Dl Pavel Panuș 

 

 
Dna Raisa Cecan 

 

 
Dl Sergiu Calos 

 

 
Dna Natalia Iachimov 
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1 2 3

1 Î.M. D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 8
2 Î.M."Apă-Canal Basarabeasca" 4
3 Î.M.Regia "Apă-Canal Bălţi" 7
4 Î.M."GCL Briceni" 7
5 Î.M."Apă-Canal" Cahul 19
6 Î.M. "GCL" Călăraşi 5
7 Î.M. "Apă-Canal Cantemir" 5
8 Î.M. "Apă-Canal" Căuşeni 8
9 S.A. "Apa-Termo" Ceadîr-Lunga 8

10 S.A. "Apă-Canal Chişinău" 28
11 Î.M. "Servicii Publice Cimişlia" 7
12 Î.M. "Su-Canal" Comrat 7
13 Î.M. "RCL" Cricova 6
14 Î.M. “Comunservice” Criuleni 11
15 Î.M. "Apă-Canal" Donduşeni 6
16 Î.M. "Apă-Canal" Drochia 7
17 Î.M. D.P. "GCL" Făleşti 5
18 Î.M.C. “Floreni-Service” 3
19 S.A. “Servicii Comunale Floreşti" 9
20 Î.M. "Servicii Comunale Glodeni" 6
21 S.C. "Amen-Ver" S.A. Hînceşti 7
22 S.A. "Apă-Canal" Leova 8
23 Î.M. "GAAC" Nisporeni 7
24 S.A. Regia "Apă-Canal" Orhei 16
25 Î.M. "Apă-Canal" Ocniţa 4
26 Î.M. “GC" Rîşcani 8
27 Î.M."SCL" Rezina 11
28 Î.M. D.P. “Apă-Canal” Sîngerei 7
29 S.A. "Regia Apă-Canal Soroca" 8
30 Î.I.S. "Acva-Nord" 9
31 Î.M. “Apă-Canal” Străşeni 5
32 Î.M."Regia Apă-Şoldăneşti” 1
33 Î.M. D.P. "Apă-Canal" Ştefan Vodă 11
34 Î.M. D.P. "Apă-Canal" Teleneşti 2
35 Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 15
36 Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 4
37 Î.M. "Apă-Canal" Taraclia 5
38 SRL. „Glorin Inginering” 4
39 Edineț 7
40 Costești 2
41 Direcția Executivă АМАС 2

TOTAL: 309

LISTA
membrilor Asociației "Moldova Apă-Canal", care au fost instruiți în UTM prin 

Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu 
Apă și Canalizare (octombrie-decembrie 2015)

Nr.
d/o Denumirea întreprinderilor Numărul de persoane
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Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
1 Artene Vasile UTM/CFC 000196
2 Ciobanu Grigore UTM/CFC 000195
3 Ciuntu Alexandru UTM/CFC 000194
4 Colomieţ Alina UTM/CFC 000193
5 Chirilov Silvia UTM/CFC 000166
6 Chirică Nina UTM/CFC 000192
7 Gheţivu Gheorghe UTM/CFC 000191
8 Grinciuc Dumitru UTM/CFC 000190
9 Gavajuc Serghei UTM/CFC 000165
10 Griza Natalia UTM/CFC 000164
11 Lavric Marina UTM/CFC 000163
12 Moraru Andrei UTM/CFC 000162
13 Nirca Natalia UTM/CFC 000161
14 Ohinţeva Olga UTM/CFC 000160
15 Ostapciuc Angela UTM/CFC 000189
16 Oleinic Djulieta UTM/CFC 000188
17 Onica Ivan UTM/CFC 000186
18 Rusu Tatiana UTM/CFC 000187
19 Răduc Valeriu UTM/CFC 000159
20 Scutaru Petru UTM/CFC 000156
21 Sarateanu Sergiu UTM/CFC 000157
22 Şvitchi Petru UTM/CFC 000158
23 Ţurcan Fiodor UTM/CFC 000181
24 Tcaci Vera UTM/CFC 000182
25 Tulei Galina UTM/CFC 000183
26 Ţugulschi Diana UTM/CFC 000184
27 Urechi Iurie UTM/CFC 000185
28 Vlasic Valentina UTM/CFC 000155

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul relaţiilor 
cu clienţii şi relaţiile publice” grupa FCFUA/seminar MRCP-1501, perioada 15 – 16 

septembrie 2015. Program 12 ore
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Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
29 Arhiri Nicolae UTM/CFC 000153
30 Babinschi Irina UTM/CFC 000154
31 Babienco Anna UTM/CFC 000176
32 Bogaci Iia UTM/CFC 000177
33 Boico Olga UTM/CFC 000178
34 Burlacu Anatolie UTM/CFC 000179
35 Cristurel Mariana UTM/CFC 000180
36 Ciobanu Grigore UTM/CFC 000149
37 Cioric Daniela UTM/CFC 000150
38 Covbasiuc Iacov UTM/CFC 000151
39 Caldari Larisa UTM/CFC 000152
40 Ciumaş Rodica UTM/CFC 000144
41 Druşca Liudmila UTM/CFC 000145
42 Gore Oxana UTM/CFC 000146
43 Gaman Svetlana UTM/CFC 000147
44 Goroşciuc Elena UTM/CFC 000148
45 Grosu Alexandru UTM/CFC 000171
46 Gheorghiţa Ruslan UTM/CFC 000172
47 Ghenova Varvara UTM/CFC 000173
48 Hohlov Lioreta UTM/CFC 000174
49 Josan Mihail UTM/CFC 000175
50 Maximciuc Olesea UTM/CFC 000137
51 Olaru Ina UTM/CFC 000138
52 Panaitov Victor UTM/CFC 000139
53 Popova Carolina UTM/CFC 000140
54 Sdvijcov Serghei UTM/CFC 000141
55 Şciochin Vladislav UTM/CFC 000142
56 Tacu Victor UTM/CFC 000143
57 Tiron Zinaida UTM/CFC 000167
58 Vasilian Eugenia UTM/CFC 000168
59 Visterniceanu Elena UTM/CFC 000169
60 Voleanschi Alexei UTM/CFC 000170

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul relaţiilor 
cu clienţii şi relaţiile publice” grupa FCFUA/seminar MRCP-1502,  perioada 17 – 18 

septembrie 2015. Program 12 ore
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Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
1 Begliţa Veaceslav UTM/CFC 000258
2 Bîrliba Igor UTM/CFC 000257
3 Borş Natalia UTM/CFC 000256
4 Cebotarenco Alexandra UTM/CFC 000255
5 Cernii Olga UTM/CFC 000254
6 Cernobrovciuc Grigore UTM/CFC 000253
7 Coroi Igor UTM/CFC 000252
8 Coşulean Diana UTM/CFC 000251
9 Danilceac Vladimir UTM/CFC 000250
10 Gavriliţa Zinaida UTM/CFC 000249
11 Grosu Gheorghe UTM/CFC 000248
12 Hohlov Lioreta UTM/CFC 000247
13 Josan Mihail UTM/CFC 000246
14 Leon Anatolie UTM/CFC 000245
15 Maximciuc Olesea UTM/CFC 000244
16 Moraru Andrei UTM/CFC 000243
17 Pînzaru Veaceslav UTM/CFC 000242
18 Raileanu Tatiana UTM/CFC 000241
19 Romaniuc Larisa UTM/CFC 000240
20 Roşca Mihail UTM/CFC 000239
21 Roşcovan Gheorghe UTM/CFC 000238
22 Rotaru Ion UTM/CFC 000237
23 Rusnac Arcadie UTM/CFC 000236
24 Ţimbaliuc Inna UTM/CFC 000235
25 Uscatu Svetlana UTM/CFC 000234
26 Voloşciuc Anatolie UTM/CFC 000233
27 Zabulica Eugeniu UTM/CFC 000232
28 Zagaiciuc Vasile UTM/CFC 000231

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul calităţii 
apei şi a apelor uzate”, Grupa FCFUA/seminar MCAU-1503, perioada 01 – 02 octombrie 2015. 

Program 12 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
29 Bancov Piotr UTM/CFC 000228
30 Belinschi Ludmila UTM/CFC 000229
31 Bezman Tatiana UTM/CFC 000230
32 Bogdan Nicolae UTM/CFC 000227
33 Capanji Anatoli UTM/CFC 000226
34 Covbasius Iacov UTM/CFC 000225
35 Grenic Andrei UTM/CFC 000224
36 Gusev Elena UTM/CFC 000223
37 Iarovoi Alexandru UTM/CFC 000222
38 Melnic Constantin UTM/CFC 000221
39 Pînzaru Cristina UTM/CFC 000220
40 Popozoglo Afanasi UTM/CFC 000219
41 Potorac Alexandra UTM/CFC 000218
42 Roman Angela UTM/CFC 000217
43 Sireţeanu Diana UTM/CFC 000216
44 Sîsoev Lilia UTM/CFC 000215
45 Telpiz Ecaterina UTM/CFC 000214
46 Todorova Svetlana UTM/CFC 000213
47 Ţurcan Andrei UTM/CFC 000212
48 Vameş Ivan UTM/CFC 000211
49 Vasiliu Elena UTM/CFC 000210

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul calităţii 
apei şi apelor uzate”, Grupa FCFUA/seminar MCAU-1512, perioada 10 – 11 decembrie 2015. 

Program 12 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
1 Balţat Eleonora UTM/CFC 000285
2 Bondari Oxana UTM/CFC 000310
3 Braila Trifan UTM/CFC 000309
4 Buga Cornelia UTM/CFC 000308
5 Carcea Raisa UTM/CFC 000284
6 Caţer Tatiana UTM/CFC 000283
7 Cazac Adelina UTM/CFC 000282
8 Cebotari Aurelia UTM/CFC 000281
9 Cebotari Cristina UTM/CFC 000280
10 Ciurcă Tudor UTM/CFC 000307
11 Gaidău Valentina UTM/CFC 000279
12 Grigoriu Natalia UTM/CFC 000306
13 Iosob Mariana UTM/CFC 000305
14 Lesnic Galina UTM/CFC 000278
15 Malîş Denis UTM/CFC 000304
16 Moldovanu Vasile UTM/CFC 000277
17 Movilă Anatolie UTM/CFC 000276
18 Nirca Natalia UTM/CFC 000303
19 Silivestru Eugenia UTM/CFC 000302
20 Sipco Victor UTM/CFC 000275
21 Spoială Vasilisa UTM/CFC 000301
22 Roşca Vioroca UTM/CFC 000274
23 Rotaru Liliana UTM/CFC 000300
24 Rusnac Olga UTM/CFC 000273
25 Tiron Zinaida UTM/CFC 000272
26 Vînaga Angela UTM/CFC 000299

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul financiar. 
Determinarea, aprobarea şi aplicarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă - 

canalizare”, Grupa FCFUA/seminar MF-1504 , perioada 12 – 15 octombrie 2015. Program 24 
ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
27 Babii Veaceslav anulat
28 Botnariuc Valentina UTM/CFC 000298
29 Camenşcic Irina UTM/CFC 000297
30 Cecan Tatiana UTM/CFC 000271
31 Chilaru Tamara UTM/CFC 000270
32 Cîvîrjic Maria UTM/CFC 000269
33 Cocu Elena UTM/CFC 000296
34 Cristafovici Ludmila UTM/CFC 000295
35 Cuţurubenco Zinaida UTM/CFC 000268
36 Gaman Svetlana UTM/CFC 000294
37 Golban Natalia UTM/CFC 000267
38 Hadjiu Ana UTM/CFC 000293
39 Miron Angela UTM/CFC 000266
40 Pascari Maria UTM/CFC 000265
41 Puşcaş Elena UTM/CFC 000292
42 Raiu Marcela UTM/CFC 000291
43 Sandu Gheorghe UTM/CFC 000290
44 Siminciuc Ala UTM/CFC 000289
45 Slivca Irina UTM/CFC 000264
46 Sorocan Vitalie UTM/CFC 000263
47 Staroşciuc Lidia UTM/CFC 000288
48 Ursachi Mihail UTM/CFC 000286
49 Ursu Larisa UTM/CFC 000287
50 Vedutenco Maria UTM/CFC 000259
51 Verbanova Olga UTM/CFC 000260
52 Verdeş Olga UTM/CFC 000261

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul financiar. 
Determinarea, aprobarea şi aplicarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă - 

canalizare”, Grupa FCFUA/seminar MF-1505 , perioada 19 – 22 octombrie 2015. Program 24 
ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
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Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
1 Anton Vadim UTM/CFC 000377
2 Beşliu Constantin UTM/CFC 000376
3 Bologan Iurie UTM/CFC 000375
4 Bulgaru Tudor UTM/CFC 000374
5 Cecan Adrian UTM/CFC 000373
6 Cohanovschi Alexandr UTM/CFC 000372
7 Dreglea Eugeniu UTM/CFC 000371
8 Galesco Andrei UTM/CFC 000370
9 Gavrilaş Valentin UTM/CFC 000369

10 Gheorghiţa Ruslan UTM/CFC 000368
11 Hîncu Valentina UTM/CFC 000367
12 Iacob Serghei UTM/CFC 000366
13 Josan Mihail UTM/CFC 000365
14 Leah Anatoli UTM/CFC 000364
15 Maximciuc Olesea UTM/CFC 000363
16 Melnic Constantin UTM/CFC 000362
17 Pancenco Veaceslav UTM/CFC 000361
18 Roman Ion UTM/CFC 000360
19 Roşca Mihail UTM/CFC 000359
20 Sandu Nicolai UTM/CFC 000358
21 Savin Anatolie UTM/CFC 000357
22 Slenzac Iaroslava UTM/CFC 000356
23 Stog Fiodor UTM/CFC 000355
24 Todiraş Tatiana UTM/CFC 000354
25 Triboi Rodica UTM/CFC 000353
26 Ţimbaliuc Inna UTM/CFC 000352
27 Ţurcan Fiodor UTM/CFC 000351
28 Vieru Nicolae UTM/CFC 000350
29 Zagaiciuc Vasile UTM/CFC 000349

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul reţelelor 
de aprovizionare cu apă şi canalizare”, Grupa FCFUA/seminar MRAC-1506, perioada 19 – 21 

octombrie 2015. Program 18 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
30 Arîcu Simion UTM/CFC 000348
31 Baltag Nicolae UTM/CFC 000313
32 Burduja Ivan UTM/CFC 000346
33 Burlacu Anatolie UTM/CFC 000345
34 Caireac Ruslan UTM/CFC 000344
35 Ciobanu Grigore UTM/CFC 000343
36 Cîrlan Andrei UTM/CFC 000342
37 Cordun Ina UTM/CFC 000341
38 Coroi Igor UTM/CFC 000340
39 Covali Iurie UTM/CFC 000339
40 Covbasiuc Iacov UTM/CFC 000338
41 Cuzmin Victor UTM/CFC 000337
42 Decev Ivan UTM/CFC 000336
43 Dragoman Mihail UTM/CFC 000335
44 Drangoz Piotr UTM/CFC 000334
45 Gheţan Alexei UTM/CFC 000333
46 Gnaciuc Ghenadie UTM/CFC 000332
47 Gorea Victor UTM/CFC 000331
48 Iarovoi Alexandru UTM/CFC 000330
49 Iularji Nicolai UTM/CFC 000329
50 Ivanova Valentina UTM/CFC 000328
51 Lesnic Serghei UTM/CFC 000327
52 Mîrzenco Nicolae UTM/CFC 000326
53 Nagnibeda Serghei UTM/CFC 000325
54 Ponomarenco Vitali UTM/CFC 000324
55 Racu Nicolae UTM/CFC 000323
56 Sîrbu Alexei UTM/CFC 000322
57 Stoianov Dmitri UTM/CFC 000321
58 Tacu Victor UTM/CFC 000320
59 Timofei Leonid UTM/CFC 000319
60 Tolocenco Alexandru UTM/CFC 000318
61 Topal Valentin UTM/CFC 000317
62 Ucrainciuc Alexandru UTM/CFC 000316
63 Vdovicenco Oleg UTM/CFC 000315

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul reţelelor 
de aprovizionare cu apă şi canalizare”, Grupa FCFUA/seminar MRAC-1507, perioada 16 – 18 

noiembrie 2015. Program 18 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
1 Bîrliba Igor UTM/CFC 000136
2 Braila Trifan UTM/CFC 000135
3 Buga Cornelia UTM/CFC 000134
4 Chirică Nina UTM/CFC 000133
5 Cocu Elena UTM/CFC 000132
6 Donici Iana UTM/CFC 000131
7 Gorgos Natalia UTM/CFC 000130
8 Iaşinschii Andrei UTM/CFC 000129
9 Iosob Mariana UTM/CFC 000128
10 Josan Mihail UTM/CFC 000127
11 Lesnic Galina UTM/CFC 000126
12 Lică Gheorghe UTM/CFC 000125
13 Lisnic Anghelina UTM/CFC 000124
14 Mocreac Vladimir UTM/CFC 000123
15 Moscaliciuc Mihail UTM/CFC 000122
16 Nirca Natalia UTM/CFC 000121
17 Rotaru Ion UTM/CFC 000120
18 Scutaru Petru UTM/CFC 000119
19 Ţimbaliuc Inna UTM/CFC 000118
20 Urechi Iurie UTM/CFC 000117
21 Visterniceanu Elena UTM/CFC 000116
22 Zabulica Eugeniu UTM/CFC 000115

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Planificarea strategică. 
Indicatori de calitate a serviciului public”, Grupa FCFUA/seminar PS.ICSP-1508, perioada 24 

– 25 noiembrie 2015. Program 12 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
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Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
23 Alexeeva Aliona UTM/CFC 000114
24 Babii Veaceslav UTM/CFC 000113
25 Cebotari Cristina UTM/CFC 000112
26 Cîvîrjic Maria UTM/CFC 000111
27 Cohanovschi Alexandr UTM/CFC 000110
28 Cojocaru Grigore UTM/CFC 000109
29 Craujlis Marina UTM/CFC 000108
30 Druşca Liudmila UTM/CFC 000107
31 Gagauz Vera UTM/CFC 000106
32 Galesco Andrei UTM/CFC 000105
33 Goncear Olga UTM/CFC 000104
34 Maximciuc Olesea UTM/CFC 000103
35 Moscalu Vera UTM/CFC 000102
36 Procopciuc Daniel UTM/CFC 000101
37 Rotaru Liliana UTM/CFC 000100
38 Rusnac Olga UTM/CFC 000099
39 Sandu Nicolai UTM/CFC 000098
40 Siminciuc Ala UTM/CFC 000097
41 Tiron Zinaida UTM/CFC 000096
42 Verbanova Olga UTM/CFC 000095
43 Voloşciuc Anatolie UTM/CFC 000094
44 Zagaiciuc Valentina UTM/CFC 000093

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Planificarea strategică. 
Indicatori de calitate a serviciului public”, Grupa FCFUA/seminar PS.ICSP-1509, perioada 26 

– 27 noiembrie 2015. Program 12 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
1 Bîrliba Mihail UTM/CFC 000068
2 Bondari Oxana UTM/CFC 000067
3 Carcea Raisa UTM/CFC 000066
4 Cebotari Iurii UTM/CFC 000065
5 Chilaru Tamara UTM/CFC 000064
6 Ciuntu Alexandru UTM/CFC 000063
7 Cocu Elena UTM/CFC 000062
8 Cojocaru Grigore UTM/CFC 000061
9 Hohlov Lioreta UTM/CFC 000060
10 Josan Mihail UTM/CFC 000059
11 Lazari Victor UTM/CFC 000058
12 Lupaşcu Vasile UTM/CFC 000057
13 Mazurean Mihail UTM/CFC 000056
14 Miron Nadejda UTM/CFC 000055
15 Nirca Natalia UTM/CFC 000054
16 Panici Ricardo UTM/CFC 000053
17 Procopciuc Daniel UTM/CFC 000052
18 Stoiciu Ivan UTM/CFC 000051
19 Tacu Victor UTM/CFC 000050
20 Ursachi Mihail UTM/CFC 000049
21 Vieru Nicolae UTM/CFC 000048

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul proiectelor 
de investiţii”, Grupa FCFUA/seminar MPI-1510, perioada 02 – 04 decembrie 2015. Program 

18 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru

BULETIN INFORMATIV nr.2 (ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2) 
Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare 
Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации



Nr. Numele, prenumele Seria, numarul certificatului
22 Colesnic Ruslan UTM/CFC 000047
23 Culinschii Ivan UTM/CFC 000046
24 Dohoter Livia UTM/CFC 000045
25 Gagauz Vera UTM/CFC 000044
26 Gheţivu Gheorghe UTM/CFC 000043
27 Ghevco Sergiu UTM/CFC 000042
28 Lesnic Galina UTM/CFC 000041
29 Lisnic Anghelina UTM/CFC  000040
30 Popov Victor UTM/CFC 000039
31 Popov Vladimir UTM/CFC 000038
32 Potorac Alexandra UTM/CFC 000037
33 Roşca Viorica UTM/CFC 000036
34 Rotaru Ion UTM/CFC 000035
35 Salabaş Lidia UTM/CFC 000034
36 Spătaru Veaceslav UTM/CFC 000033
37 Stratan Gheorghe UTM/CFC 000032
38 Udrea Anisia UTM/CFC 000031
39 Uscatu Svetlana UTM/CFC 000030
40 Verbanova Olga UTM/CFC 000029
41 Zagaiciuc Vasile UTM/CFC 000028

Lista persoanelor care au fost instruiți prin seminarul de instruire „Managementul proiectelor 
de investiţii”, Grupa FCFUA/seminar MPI-1511, perioada 07 – 09 decembrie 2015. Program 

18 ore

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)
Web: www.amac.md 

E-mail: apacanal@yandex.ru
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Sesiunea 4
Calitatea serviciului cu clientii


Implementat de


24/02/2016
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Calitatea serviciului cu clientii


• Procesul de comunicare


• Modelul “celor 4 urechi” în procesul de comunicare


• Gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles


• Motivarea angajaților 


Implementat de


24/02/2016
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Procesul de comunicare, Karl Buhler (1934)


Implementat de


 
 
 
 
 
 
 
 


 


Emițător 
 


Receptor 


 


Mesaj 


 


Feedback 


24/02/2016
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Modelul fundamental al procesului de comunicare


Implementat de


Emițător           Codare           Canal           Decodare           Receptor           Efect 
 
 
 
           Zgomot de fond 
 


24/02/2016
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„Modelul celor 4 urechi”, Schulz von Thun


Implementat de


Informația factuală


Emițătorul
cu 4 canale


Imaginea 
de sine


Povestea relației


Cerința


Receptorul
cu 4 urechi


24/02/2016
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„E verde! ”


Implementat de


24/02/2016
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Lucru în grup (4 grupe)


Luând în considerație modelul “celor 4 urechi”, discutați un exemplu de la 
locul de muncă când un coleg sau un client a spus o frază:


• cu ce ureche ați auzit-o


• care a fost reacția dvs. și reacția colegului / clientului după ce i-ați 
răspuns


• care ar fi trebuit să fie răspunsul mai corect pentru o comunicare 
eficientă


Implementat de


24/02/2016
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Gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles”


“Ascultă, sau limba ta te va face surd.”


Proverb american


Implementat de


24/02/2016
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Lucru individual (15 min)


1. Descrieți pe scurt o situație când cineva nu v-a ascultat și a venit 
imediat cu o soluție (fără a vă asculta până la capăt).


2. Cum v-ați simțit?


3. Care sunt situațiile când vă este cel mai greu sa-i ascultați pe alții?


4. Ce vă încurcă sa-i ascultați pe alții?


Implementat de


24/02/2016
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Ascultarea empatică


Implementat de


Urechi


Inimă


Ochi


24/02/2016
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Joc de rol (10 min)


Client simplu din sat care nu înțelege particularitățile de lucru ale 


întreprinderii Apă-Canal și are o mulțime de întrebări +


Angajat Apă-Canal (la ghișeu) care trebuie să vorbească “pe limba 


clientului” și să-i poată răspunde la întrebări și explica. 


Implementat de


24/02/2016
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Implementat de


Din numele


24/02/2016





		Sesiunea 4�Calitatea serviciului cu clientii

		Calitatea serviciului cu clientii

		Procesul de comunicare, Karl Buhler (1934)

		Modelul fundamental al procesului de comunicare

		„Modelul celor 4 urechi”, Schulz von Thun

		„E verde! ”

		Lucru în grup (4 grupe)

		Gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles”

		Lucru individual (15 min)

		Ascultarea empatică
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Managementul tehnic și operațional al rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare


201524/02/2016


Importanța managementului rețelelor de alimentare cu apă și canalizare


Neasigurarea unui management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare eficiente , 
are consecințe negative , majore precum :


mărirea costurilor de distribuție a apei potabile respectiv a colectării apelor reziduale 
datorită creșterii numărului de defecte


evaluarea incorectă a capacităților de producție a apei potabile ca urmare a pierderilor 
mari  pe rețelele de apă și a capacităților de tratare a apei uzate ca urmare a infiltrațiilor 
mari în rețelele de canalizare .


furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu consum ridicat de energie
și materiale ca urmare a pierderilor mari de apă și infiltrațiilor mari în sistemul de 
canalizare 


imposibilitatea furnizării continue a serviciilor ca urmare a opririlor frecvente cauzate
de defecțiuni
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Managementul tehnic și operațional al rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare


201524/02/2016


Planul de management al activelor pentru serviciile de apă și ape uzate va necesita 
următoarele:  


Realizare unui inventar al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare cu date relevante 
despre acestea; dimensiunea acestora , materialul și caracteristicile rețelei ,  evaluarea privind 
starea si performanța acestora


Stabilirea valorii activelor in compatibilitate cu cerintele sistemelor de contabilitate financiara


Stabilirea unor criterii de evaluare a gradului de uzură si performanței


Evaluarea gradului de uzură și a performanței activelor. 


Stabilirea unor criterii de criticitate a activelor care vor fi folosite pentru identificarea 
importantei fiecarui activ in activitatea Operatorului


Stabilirea si monitorizarea unor Indicatori de Performanța Operaționala (IPO) și intelegerea 
motivelor si factorilor care afectează performanța


Dezvoltarea unor strategii de investiții 
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Schema simplificată Managementului activelor 
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Etapele care trebuiesc avute in vedere în procesul de 
realizarea unui sistem de management a activelor


FINANTARE                                
(Alocari bugetare)


EVALUARE ALTERNATIVE SI 
OPTIMIZARE PROGRAM


PLANIFICARE PE TERMEN SCURT 
SI LUNG                                    


(Intretinere, reabilitare, inlocuire)


IMPLEMENTARE PROIECT


MONITORIZARE PERFORMANTA 
(Feedback)


OBIECTIVE, STRATEGIE


INVENTAR ACTIVE


DEZVOLTARE BAZA DE DATE 
ACTIVE


EVALUAREA GRADULUI DE 
UZURA SI A PERFORMANTEI
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Dezvoltarea bazei de date a rețelelor de alimentare 
cu apă și canalizare


Denumire
a activului


Grup Cod Nr. 
inventar 


Cod 
contabil


Locatie Date 
fizice si 
tehnice


Varsta Grad 
uzura


Istoric 
reparatii 
si 
intretiner
e 


Durata 
de viata 
ramasa


Indice 
de 


criticitat
e


Cost de 
achizitie


Amortiz
are


Valoare 
curenta


Cost de 
inlocuire


(data, tip 
reparati
e / 
lucrare 
intretiner
e, cost))


(valoare
a reala, 
inclusiv 
costurile 


de 
intretiner


e si 
reparatii


) 
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Evaluarea gradului de uzură a  rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare


201524/02/2016


Ierarhizarea activelor pe baza unor criterii dezvoltate intern de catre operatorul de apă 
.  


Grad de uzură Descriere grad de uzură Definiție


1 Uzură minimă sau inexistentă Necesită doar intreținere curentă


2 Defecte minore Necesită operațiuni minore de întreținere(5%)


3 Reparații și întreținere necesare pentru revenirea la
LOS


Necesită operațiuni semnificative de întreținere
(10-20%)


4 Necesită reînnoire Necesită operațiuni semnificative de înnoire /
optimizare (20-40%)


5 Activ nefuncțional Peste 50% din activ trebuie înlocuit







Page 7


Evaluarea gradului de uzură a  
rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare


201524/02/2016


Durata de exploatare tehnica a rețelelor de alimentare cu apă


Grup de
rețele Material Diametru t1 t2 t3


1 Azbociment ≤ 200 50 65 80
2 Azbociment 200 < Ø < 400 50 65 80
3 Azbociment ≥ 400 50 65 80
4 Fontă cenușie ≤ 100 70 90 120
5 Fontă cenușie 100 < Ø < 400 70 90 120
6 Fontă cenușie ≥ 400 70 90 120
7 PE ≤ 200 20 40 50
8 PE 200 < Ø < 400 20 40 50
9 PE ≥ 400 20 40 50


10 GRP ≥ 400 50 70 100
11 Fontă ductilă ≤ 200 80 100 120
12 Fontă ductilă > 200 80 100 120
13 Oțel ≤ 100 40 50 60
14 Oțel 100 < Ø < 400 40 50 60
15 Oțel ≥ 400 40 50 60
16 PVC Toate diametrele 15 30 40
17 Beton precomprimat Toate diametrele 40 60 80


t1 = timpul după care primul grup de rețele necesită a fi schimbat
t2 = timpul după care majoritatea rețelelor necesită a fi schimbat
t3 = timpul după care ultimul grup de rețele necesită a fi schimbat= durata de exploatare tehnică
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Evaluarea gradului de uzură a  rețelelor 
de alimentare cu apă și canalizare


201524/02/2016


Criticitatea


Activ


Probabilitatea 
de defectare


Costul 
defectarii


Indicele de 
criticitate 


(IC)
(A) (B) (C=A*B)


Probabilitatea 
de defectare


Definitie


0,1
0,3
0,5
0,7
0,9


Costul 
defectarii


Definitie


1 (foarte mic)
2 (mic)


3 (mediu)
4 (mare)


5 (foarte mare)
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Analiza întreținerii și planificarea 
acesteia
Lucrările de mentenanţă la reţeua de distribuţie a apei


potabile și la rețeaua de canalizare constă în


201524/02/2016


Active Operațiune
Conducte de transport și
distribuție


Reparație ,Curățare , Modificări ,Supraveghere rețele cu
grad ridicat de risc , Măsurarea turbidității apei , Test de
presiune , Managementul apei care nu aduce venituri


Branșamente Reparație ,Curățare , Modificări
Vane Reparație , Inspecție
Contoare de apă Reparație , Program de înlocuire


Active Operațiune
Colectoare și conducte de
canalizare


Reparație ,Curățare , Modificări ,Supraveghere rețele cu
grad ridicat de risc ,


Racorduri canalizare Reparație ,Curățare , Modificări
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Analiza întreținerii și planificarea 
acesteia


XXX24/02/2016


FIȘA LUCRĂRII DE REPARAȚII ȘI INTREȚINERE RETELE APĂ nr......./din......... Pag 1
Localitatea...................................Strada........................nr...........cod GIS.....................................
Conductă Dn............. □Oțel □Azbo □PE □Fontă □Premo
Defecțiunea □Accidentală □Spălare □Provocată □Reclamatie
Localizarea defecțiunii Tipul defectului
∆Conductă □Gaură □Fisură □Ruptură □Îmbinare
∆Branșament □Bridă/Colier □Teavă □Piese îmbinare □Contor
∆Hidrant □ Bridă/Colier □Conductă □Hidrant
∆Vană
Data și ora sesizării defecțiunii......................................................................................................
Data și ora la care s-a oprit pierderea...........................................................................................
Data si ora remedierii defecțiunii.................................................................................................
Estimare pierdere apă litri/minut............................................
Lucrare executată în baza ordinului de lucru................................../din........................................
Numele și Prenumele............................... Semnatura..............


ECHIPA DE LUCRU


Numele Prenumele Marca Ore lucrate Interval orar


Descrierea lucrarii
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Analiza întreținerii și planificarea 
acesteia


XXX24/02/2016


FIȘA LUCRĂRII DE REPARAȚII ȘI INTREȚINERE RETELE CANAL  nr......./din.........
Localitatea...................................Strada........................nr...........cod         GIS.....................................
Conductă Dn.............               □Oțel               □Azbo              □PE          □Fontă           □Premo
Defecțiunea □Accidentală                □Spălare                      □Provocată        □Reclamatie
Localizarea defecțiunii             Tipul defectului
∆Conductă             □Deplasare cond.□Imbinare   □Fisură           □Surpare               □Colmatare     ∆Racord                     
□Bridă/Colier      □Conducta racord                      □Camin client           □Interior
∆Camin             □ Colmatat          □Surpat         □Etansare              □Capac camin     □Panseu camin
∆Gura de scurger □ Colmatat          □Surpat         □Gratar        □Sifonare          □Conducta de racord


Data și ora sesizării defecțiunii......................................................................................................
Data si ora remedierii defecțiunii.................................................................................................
Lucrare executată în baza ordinului de lucru................................../din........................................
Numele și Prenumele...............................                                                                   Semnatura..............


ECHIPA DE LUCRU


Numele Prenumele Marca Ore lucrate Interval orar


Descrierea lucrarii
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Analiza întreținerii și planificarea 
acesteia


XXX24/02/2016


Denumire Material Cod UM Cantitate
ridicata


Cantitate
restituita


Numar de inmatriculare Denumire utilaj Suprafete afectate(m2)
ore km ore carosabil trotuar zona verde


MATERIALE INTREBUINTATE Pag 2
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Planificarea reabilitării și reînnoirii rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare 


201524/02/2016


Activ Grad uzură ÎNTREȚINERE REPARAȚII REABILITARE ÎNLOCUIRE


A
1               


(foarte bun)


B 2


C 3


Costul de inlocuire > 
Costul de reabilitare, 
reparatii si intretinere pe
durata de viata ramasa


Costul de înlocuire < 
costul de reabilitare, 
reparații și întreținere pe
durata de viată ramasă


D 4


Costul de inlocuire > 
Costul de reabilitare, 
reparatii si intretinere pe
durata de viața ramasa


Costul de înlocuire < 
Costul de reabilitare, 
reparații și întreținere pe
durata de viată ramasă


E 5 (nefunctional)
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Managementul pierderilor de apă


201524/02/2016
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Managementul pierderilor de apă


201524/02/2016


Metode de combatere a pierderilor de apă


Alcătuirea rațională a sistemului de transport a apei
Folosirea de materiale performante în realizarea obiectelor sistemului
O execuție corectă a sistemului de alimentare cu apă
Inspecția conductelor în vederea detectării pierderilor de apă
Viteza mare de reparare a pierderilor descoperite
Controlul presiunii în rețea
Reducerea pierderilor aparente
Retehnologizarea stațiilor de pompare prin echipare cu pompe cu turație variabilă
Informatizarea controlului funcționării sistemului de alimentare cu apă
Realizarea de modele și sofware adecvat pentru controlul parametrilor de fucționare în
timp real a sistemului
Analize statistice în vederea estimării posibilitățiolr de producere a avariilor in sistem/retea
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Managementul presiunilor în
rețelele de apă


201524/02/2016


Metode de reducere a presiunii :


 Montarea de vane sau zonarea


Reducerea înălțimii de pompare


Vane de reducere a presiunii (PRV)


• vane care produc o presiune diferențială constantă între intrare și iesire


• vane care furnizează o presiune constantă în aval


• vane care produc o presiune variabilă în aval permițând scăderea presiunii pe 
timpul nopții
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Managementul presiunilor în
rețelele de apă


201524/02/2016


Metode de reducere a presiunii : Reducerea presiunii de pompare


Reglarea presiunii constante cu convertizoare de frecvență


Reglarea presiunii funcție de consum cu ajutorul unor softuri
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GIS pentru sisteme de alimentare               
apă și canalizare


201524/02/2016


Evoluția dezvoltării sistemului GIS
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Implementat de


Din numele


24/02/2016
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC


PLANIFICAREA STRATEGICĂ. 
INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC.


Chișinău 2015


Implementat de


Analiza strategică a mediului întreprinderii. 
Instrumente de analiză.
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Cuvinte cheie


 Mediul intern al întreprinderii,
 Mediul extern al întreprinderii,
 Micromdeiul
 Macromediul
 Analiza SWOT
 Modelul celor 5 forţe după Porter
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Metodele de analiză a mediului întreprinderii


Pentru o întreprindere 
reprezintă un avantaj 
deosebit un nivel ridicat 
de informaţii precum şi 
cunoaşterea permanentă 
a stării şi evoluţiei 
mediului exterior şi 
interior.
Mediul întreprinderii 
include mediul intern şi 
mediul extern care la 
rândul lui include factori 
de acţiune directă şi 
factori de acţiune 
indirectă.


mediul intern


mediul extern: 
factorii de 
influienţă 
directă 
(Micromediul)


mediul extern: 
factori de 
influienţă 
indirectă
(Macromediul)
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Mediul intern al întreprinderii


Mediul 
intern al 
întreprinderii 
cuprinde 
elementele 
care se 
găsesc în 
interiorul 
activităţii şi 
care 
reprezintă 
diferite 
domenii 
funcţionale.


Personalul


Marketing
ul


Finanţele


Tehnologia


Cultura 
organizaţio


nală


Producţia


Factorii
mediului
intern al
firmei
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Mediul extern al întreprinderii


Mediul extern al 
întreprinderii reprezintă 
ansamblul factorilor externi 
care au o influenţă directă şi 
(sau) indirectă asupra 
activităţii firmei. 
- Factorii care au o influenţă 
directă asupra activităţii 
întreprinderii formează 
micromediul întreprinderii.
- Factorii cu o influenţă 
indirectă asupra activităţii 
întreprinderii formează 
macromediul întreprinderii.


Microme
diu


Furnizori


Clienţi


Intermedi
ari


Concure
nţi


Organe 
de stat


centrale, 
locale


FACTORI DE INFLUENŢĂ DIRECTĂ
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Mediul extern al întreprinderii


Factorii de o influenţă 
indirectă sunt acei 
factori care au o 
influenţă generală 
asupra activităţii firmei. 
Aceşti factori formează 
macromediul firmei şi 
sunt divizaţi în 4 grupe.


FACTORI DE INFLUENŢĂ INDIRECTĂ
PEST


Politici Economici


Tehnologici Sociali


Organizaţia
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Analiza mediului intern/extern. Ex. realizat la ÎM AAC din Moldova.


Analiza 
strategică


Planificare 


Resurse 
umane 


Indicatori


Sistem 
informaționa


l


Analiza 
juridică


Contracte


Datorii


Litigii


Raportul 
cu APL


Analiza 
operațion


ală


Infrastruct
ura


Calitate


Impact


Analiza de 
marketing


Clienți


Tarife


Concurenți


Furnizori


Analiza 
financiară


Evidența 
contabilă


Rapoarte 


Rezultate 
financiare


6
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Alegeți 2-3 factori și completați tabelele (grupuri de lucru)


Exercitiu practic 


Factori interni
planificare
promovare
tehnici
financiari


Factori externi
Direcți


clienți
furnizori 
instituții (APL)
concurenți


Indirecți
Politici
Sociali
Economici
Tehnologici 
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Informaţiile obţinute din analiza factorilor mediului intern şi
extern al întreprinderii vor fi utilizate în managementul
operaţional şi uneori în managementul pe termen mediu.
În condiţiile în care firma doreşte să realizeze o sinteză
atât a diagnosticului intern cât şi al diagnosticului extern
se utilizează metoda SWOT care permite evidenţierea
forţelor, slăbiciunilor pe care le oferă mediul intern şi
oportunităţilor şi constrângerilor pe care le oferă mediul
exterior.


Instrumente de analiză


12
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Denumirea este dată de cuvintele engleze strengths – puncte tari; weaknesses –
puncte slabe, opportunities – ocazii şi threats – ameninţări/ riscuri.


Conform modelului SWOT, mediul intern este caracterizat prin:
 Strengths – puncte tari - sunt competenţele organizaţiei care îi
oferă acesteia un avantaj concurenţial pe piaţa pe care activează. În
cazul unui diagnostic funcţional ele se mai definesc şi ca “puncte
forte” şi constituie elementele fundamentale şi susţinere a viitoarelor
politici.
Ex. Tehnologie modernă, personal calificat, calitate înaltă a produselor, serviciilor, lider
pe piaţă în domeniul costurilor, etc.


 Weaknesses – puncte slabe - caracteristicile care, din păcate prin
perspectiva lor crează un dezavantaj concurenţial pentru întreprindere
Ex. Lipsa unei bune strategii, utilaj învechit, calitate joasă a produselor, etc.


Metoda SWOT
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Similar, mediul exterior este caracterizat prin:


Opportunities – ocazii, situaţii favorabile; activităţi sau elemente
specifice mediului extern care pot crea avantaje semnificative
întreprinderii printr-o situaţie favorabilă strategiei, bineînţeles, în
condiţiile respectării unui anumit curs de desfăşurare a acestora.
Ex. Îmbunătăţirea legislaţiei fiscale, apariţia noilor canale de distribuţie, reducerea
inflaţiei, reducerea barierelor comerciale, etc.


Threats – ameninţările/ riscuri - elemente sau combinaţia
elementelor externe care pot dăuna firmei, pot provoca pagube şi
prejudicii, în condiţiile desfăşurării unor previzionate evenimente
nefavorabile, politicii strategice promovate de întreprindere. Ex.
Ex. Apariţia noilor concurenţi, creşterea ratei inflaţiei, legislaţie aspră, apariţia crizei,
reducerea indicilor demografici, etc.


Metoda SWOT


12
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Matricea SWOT
Se construieşte o 
matrice SWOT pe 
orizontală cu vectorii 
factorilor externi şi pe 
verticală cu vectorii 
factorilor interni, care 
permite evidenţierea 
combinaţiilor posibile 
de oportunităţi şi 
constrângeri, pe care 
le oferă mediul 
exterior, cu forţele şi 
slăbiciunile 
organizaţiei 
constatate în mediul 
interior al 
întreprinderii.


S
Lista puncte tari:


-
-


W
Lista puncte 


slabe:
-


O
Listă 


oportunităţi:
-
-


STRATEGII SO
tip max – max


PROFITARE DE 
OPORTUNITĂŢI


STRATEGII  WO
tip min – max
DEPĂŞIREA 


SLĂBICIUNILOR


T
Listă 


ameninţări:
-
-


STRATEGII ST
tip max – min


EVITARE 
AMENINŢĂRI


STRATEGII WT
tip min – min
MINIMIZARE 


SLĂBICIUNI ŞI 
AMENINŢĂRI


12
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Matricea SWOT


În cadranul SO deciziile se iau în condiţiile când oportunităţile mediului
şi forţele întreprinderii sunt reale, ambele la nivel ridicat. Strategia
adoptată are şanse mari de succes, preferându-se strategii de creştere
sau de dezvoltare.


În cadranul WO există oportunităţi externe dar mediul intern este slab.
Trebuie profitat de oportunităţile oferite de mediul extern care se
dovedeşte a fi favorabil politicii promovate, dar trebuie găsite strategiile
care să conducă la depăşirea slăbiciunilor interne de natură economică,
tehnică, tehnologică, culturală sau comercială.


12
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Matricea SWOT


În cadranul ST întreprinderea este puternică dar mediul extern este
nefavorabil. Organizaţia trebuie să creeze bariere împotriva
ameninţărilor (noutăţi în tehnică şi tehnologie, apariţia de noi concurenţi)
şi să-şi reorienteze obiectivele şi strategiile în funcţie de elementele
perturbatorii identificate în mediul extern.


În cadranul WT, întreprinderea este slabă iar mediul inoportun. Se
impun strategii de renunţare la domeniul de activitate strategică
neperformant. Obiectivul este îndreptat înspre a reduce cât mai mult
consecinţele negative ale situaţiei total defavorabile.


12
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Matricea SWOT. Exemplu Moldova.
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE


• Creșterea anuală a productivității muncii
• Nivel înalt de contorizare a 


consumatorilor
• Sistem bine organizat de colectare a 


achitărilor/datoriiilor


• Lipsa analizei eficienței investițiilor
• Lipsa fișe de post 
• Utilizarea metodelor de comunicare 


învechite (pe hârtie)
• Rata mare de fluctuație a 


personalului
• Salarii mici
• Rețele de apă învechite


OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
• Ridicarea competenței angajaților prin 


instruirile organizate LGSP/AMAC
• Implementarea proiectelor investiționale 
• Oportunitatea de a servi drept model de 


buni practici 
• Posibilităţi de creştere a numărului de 


consumatori


• Riscul de neacoperire cu personal
• Dezaprobarea Consiliului orășenesc a


majorării de salarii


12
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Техническое и оперативное управление сетями 
водоснабжения и канализации


201524/02/2016


Важность управления сетями водоснабжения и канализации


Необеспечение эффективного управления сетями водоснабжения и канализации 
влечет за собой такие серьезные негативные последствия, как:


 Увеличение расходов на обеспечение питьевой водой и, соответственно, сбор 
сточных вод, в связи с увеличением количества дефектов.


 Неправильная оценка мощностей производства питьевой воды из-за больших 
потерь водопроводных сетей и мощностей по очистке сточных вод в связи с 
большим просачиванием в канализационных сетях.


Предоставление услуг водоснабжения и канализации с высоким потреблением 
энергии и материалов из-за высоких потерь воды и высокой степени просачивания 
в канализационную систему.


 Невозможность дальнейшего оказания услуг из-за частых отключений, 
вызванных неисправностями.
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Техническое и оперативное управление сетями 
водоснабжения и канализации


201524/02/2016


Для составления плана управления активами для услуг водоснабжения и 
водоотведения потребуется следующее:  


 Проведение инвентаризации сетей водоснабжения и канализации с соответствующими 
данными о них; размер, материал и характеристики сети, состояние и оценка 
эффективности.


 Установление стоимости активов в совместимости с требованиями систем 
бухгалтерского учета


 Определение критериев оценки степени износа и производительности


 Оценка степени износа и производительности активов


Установление критериев критичности активов, которые будут использоваться для 
идентификации важности каждого актива в деятельности Оператора 


 Установление и мониторинг показателей операционной эффективности (IPO) и 
понимание причин и факторов, влияющих на производительность


 Разработка инвестиционных стратегий
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Упрощенная схема управления активами
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Этапы, которые должны быть приняты во внимание в 
процессе создания системы управления активами


FINANTARE                                
(Alocari bugetare)


EVALUARE ALTERNATIVE SI 
OPTIMIZARE PROGRAM


PLANIFICARE PE TERMEN SCURT 
SI LUNG                                    


(Intretinere, reabilitare, inlocuire)


IMPLEMENTARE PROIECT


MONITORIZARE PERFORMANTA 
(Feedback)


OBIECTIVE, STRATEGIE


INVENTAR ACTIVE


DEZVOLTARE BAZA DE DATE 
ACTIVE


EVALUAREA GRADULUI DE 
UZURA SI A PERFORMANTEI
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Разработка базы данных сетей водоснабжения 
и канализации


Наимено
вание 
актива


Группа Код  Инвент
арный 
номер


Код 
учетной 
записи


Местон
ахожде
ние 


Физиче
ские и 
техниче
ские 
данные


Возраст Степень 
износа 


Историч
еская 
справка 
касател
ьно 
ремонта 
и 
обслуж
ивания


Оставш
ийся 
срок 
службы


Показат
ели 


критичн
ости


Затраты 
на 


приобре
тение


Аморти
зация


Текуща
я 


стоимос
ть


Стоимо
сть 


замены


(дата, 
тип 
ремонт
а / 
работ 
по 
технич
ескому 
обслужи
ванию, 
стоимо
сть)


(реальн
ая 


стоимо
сть, в 
том 


числе 
затрат


ы на 
технич
еское 


обслужи
вание и 
ремонт


) 







Page 6


Оценка степени износа сетей водоснабжения и 
канализации


201524/02/2016


Иерархизация активов на основе критериев, разработанных изнутри 
национальным оператором водоснабжения


Степень износа Описание степени износа Определение


1 Минимальный или несуществующий износ Нуждается только в плановом техническом
обслуживании


2 Мелкие дефекты Необходимы незначительные операции по
техническому обслуживанию (5%)


3 Необходимы ремонт и техническое обслуживание
для возвращения к LOS


Необходимы значительные работы по
техническому обслуживанию (10-20%)


4 Необходима реконструкция Необходимы значительные работы по
модернизации / оптимизации (20-40%)


5 Недействующий актив Более 50% из актива должны быть заменены
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Оценка степени износа сетей 
водоснабжения и канализации


201524/02/2016


Срок технической эксплуатации сетей водоснабжения
Группа
сетей Материал Диаметр t1 t2 t3


1 Асбоцемент ≤ 200 50 65 80
2 Асбоцемент 200 < Ø < 400 50 65 80
3 Асбоцемент ≥ 400 50 65 80
4 Чугун ≤ 100 70 90 120
5 Чугун 100 < Ø < 400 70 90 120
6 Чугун ≥ 400 70 90 120
7 ПЭ ≤ 200 20 40 50
8 ПЭ 200 < Ø < 400 20 40 50
9 ПЭ ≥ 400 20 40 50


10
Армированный


стеклопластик ≥ 400 50 70 100
11 Литой чугун ≤ 200 80 100 120
12 Литой чугун > 200 80 100 120
13 Сталь ≤ 100 40 50 60
14 Сталь 100 < Ø < 400 40 50 60
15 Сталь ≥ 400 40 50 60
16 ПВХ Все диаметры 15 30 40


17
Предварительно


напряженный бетон Все диаметры 40 60 80


t1 = время, после которого первая группа сетей должна быть заменена
t2 = время, после которого большинство сетей необходимо заменить
t3 = время, после которого последняя группа сетей должна быть заменена = срок технической эксплуатации
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Оценка степени износа сетей 
водоснабжения и канализации


201524/02/2016


Критичность


Актив 


Вероятность 
повреждения


Оценка 
стоимости 


повреждения


Показатели 
критичности 


(IC)
(A) (B) (C=A*B)


Вероятность 
повреждения


Определение


0,1
0,3
0,5
0,7
0,9


Оценка 
стоимости 


повреждения


Определение


1 (очень 
маленькое)


2 (маленькое)
3 (среднее)
4 (большое)


5 (очень 
большое)
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Анализ и планирование 
технического обслуживания
Работы по техническому обслуживанию в сети 


водоснабжения питьевой водой и в сети канализации 
заключаются в:


201524/02/2016


Активы Действие
Трубопроводы


и распределение
Ремонт, чистка, изменения, наблюдение сети с
высокой степенью риска, измерение мутности воды,
тестирование давления, управление водой, не
приносящей доход


Прорывы Ремонт, чистка, изменения
Клапаны Ремонт, осмотр
Водомеры Ремонт, Программа замены


Активы Действие
Коллекторы и


канализационные
трубопроводы


Ремонт, чистка, изменения, наблюдение сети с высокой
степенью риска


канализационные трубы Ремонт, чистка, изменения
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Анализ и планирование 
технического обслуживания


XXX24/02/2016


БЛАНК РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
№......./от......... Стр. 1
Местность...................................Улица........................№...........код ГИС.....................................
Труба диаметр............. □сталь □асбоцемент □ПЭ □чугун □Premo
Повреждение □случайное □при мытье □вызванное □жалоба
Локализация повреждения Тип повреждения
∆труба □дыра □трещина □разлом □соединение
∆разветвление □воротник / хомут □Бочонок □детали соединения
□водомер
∆водоразборный кран □ воротник / хомут □труба □водоразборный
кран ∆бак
Дата и время обнаружения повреждения
.......................................................................................................
Дата и время прекращения
потерь..................................................................................................................
Дата и время устранения повреждения
..........................................................................................................
Приблизительная оценка потерь воды литры / мин
......................................................................................
Работы произведены на основании рабочего ордера ................................../от
............................................
Фамилия Имя.................................
Подпись.....................................


КОМАНДА РАБОЧИХ
Фамилия Имя Марка Часы работы Время суток


Описание работ
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Анализ и планирование 
технического обслуживания


XXX24/02/2016


БЛАНК РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕТИ КАНАЛА №......./от.........
Местность...................................Улица........................№...........код ГИС.....................................
Труба диаметр............. □сталь □асбоцемент □ПЭ □чугун □Premo
Повреждение □случайное □при мытье □вызванное □жалоба
Локализация повреждения Тип повреждения
∆труба □отход трубы □соединение □трещина □засорение □искривление
∆соединение □воротник / хомут □ соединительная труба □труба клиент
□внутренняя часть
∆труба □ засорен □искривлен □уплотнение □крышка трубы □перекрытие 
трубы ∆излив □ засорен □искривлен □гратар □сифонирование □ соединительная 
труба 
Дата и время обнаружения повреждения 
.......................................................................................................
Дата и время устранения повреждения
..........................................................................................................
Работы произведены на основании рабочего ордера ................................../от
............................................
Фамилия Имя.................................
Подпись.....................................


КОМАНДА РАБОЧИХ
Фамилия Имя Марка Часы работы Время суток


Описание работ
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Анализ и планирование 
технического обслуживания


XXX24/02/2016


Наименование материала Код ЕИ Количество
снятое


Количество
возмещенное


Регистрационный номер Наименование оборудования Зона воздействия (м2)
часы км часы Проезжа


я часть
тротуа
р


Парковая
зона


Используемые материалы Стр. 2
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Планирование реабилитации и реконструкции 
сетей водоснабжения и канализации


201524/02/2016


Актив Степень износа
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАМЕНА


A
1               


(очень хорошо)


B 2


C 3


Стоимость замены > 
Стоимости реабилитации, 
ремонта и технического 
обслуживания на 
протяжении оставшегося 
срока службы


Стоимость замены  < 
Стоимости 
реабилитации, ремонта и 
технического 
обслуживания на 
протяжении оставшегося 
срока службы


D 4


Стоимость замены > 
Стоимости реабилитации, 
ремонта и технического 
обслуживания на 
протяжении оставшегося 
срока службы


Стоимость замены  < 
Стоимости 
реабилитации, ремонта и 
технического 
обслуживания на 
протяжении оставшегося 
срока службы


E
5 


(недействующий)







Page 14


Управление потерями воды


201524/02/2016
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Управление потерями воды


201524/02/2016


Методы борьбы с потерями воды


 Рациональное составление системы транспортировки воды
 Использование качественных материалов для реализации целей системы
 Правильное исполнение системы водоснабжения
 Инспектирование трубопроводов для обнаружения потерь воды 
 Высокая скорость ремонта обнаруженных потерь
 Контроль давления в сети
 Снижение явных потерь
 Реконструкция насосных станций путем оснащения насосами переменной скорости
 Компьютеризация управления работой системы водоснабжения 
 Разработка моделей и соответствующего программного обеспечения для 
управления параметрами работы системы в режиме реального времени
 Статистический анализ в целях оценивания возможностей возникновения аварий в 
системе / сети
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Поддержание давления в 
системах водоснабжения


201524/02/2016


Способы понижения давления:


 Монтаж клапанов или зонирование


 Сокращение высоты закачки воды


 Редукционные клапаны (PRV)


• клапаны, которые обеспечивают постоянное дифференциальное давление 
между входом и выходом


• клапаны, которые обеспечивают постоянное давление на выходе 


• клапаны, которые обеспечивают переменное давление на выходе, позволяя 
давлению падать в ночное время
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Поддержание давления в 
системах водоснабжения


201524/02/2016


Способы понижения давления : Снижение давления насоса


 Поддержание постоянного давления с частотными преобразователями


 Регулировка давления, потребительская функция, с помощью программного 
обеспечения
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ГИС для систем водоснабжения 
и канализации


201524/02/2016


Эволюция развития системы ГИС
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Modul 2  


Managementul calităţii apei şi apelor uzate


Planul  de siguranţă a apei (PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Politica UE în domeniu apei potabile are o istorie de 30 de ani, garantând
consumatorilor că apa poate fi băută în siguranţă pe toată durata vieţii, la 
un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. Directiva 98/83/CE privind
calitatea apei destinate consumului uman


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA) 


Cei  4 stâlpi de susţinere a acestei politici sunt: 


• Siguranţa că apa potabilă este controlată pe baza unor standarde care 
reprezintă ultimele descoperiri ştiinţifice


• Asigurarea unei monitorizări eficiente a calităţii apei potabile 


• Informarea consumatorilor la timp şi într-o manieră adecvată 


• Contribuţia într-un sens mai larg la politica UE din domeniul apei şi
sănătăţii. 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


La începutul anului 2011, Comisia a concluzionat că nu este necesară
revizuirea DWD în Parlamentul European. Comisia a decis că se vor
revizui anexele tehnice în cadrul Comitetului (a se vedea Art.12 al 
Directivei), deoarece în acest mod pot fi abordate cele mai multe aspecte
identificate de a necesita o actualizare. 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


• Una dintre modificările introduse, se referă la obligativitatea întocmirii şi
utilizării Planului de Siguranţă al Apei, care este un instrument de 
management preventiv prin care se ridică bariere succesive pentru 
evitarea contaminării apei, pe lanţul de la captare, la consumator. 


• Obligativitatea introducerii PSA va avea drept consecinţă întocmirea 
unor programe de monitorizare a calităţii apei, specifice fiecărui sistem 
de aprovizionare cu apă, în parte.


Implementat de


24/02/2016







Page 6


Planul  de siguranţă a apei ( PSA )


Planurile de Siguranţă a Apei (PSA) se bazează pe o evaluare 
cuprinzătoare a riscului şi a managementului de abordare a riscului cu 
privire la acţiunile necesare în cadrul unui sistem de aprovizionare cu apă, 
de la captarea acesteia şi pînă la robinetul consumatorului.


Implementat de


24/02/2016







Page 7


Planul  de siguranţă a apei ( PSA )


Această abordare a fost iniţiată de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) 
şi Comisia Europeană, care au analizat rolul PSA în cadrul discuţiilor
pentru revizuirea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinată 
consumului uman. OMS a pregătit împreună cu Asociaţia Internaţională a 
Apei (IWA), un ghid general pentru întocmirea PSA.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Aşa cum apa este un produs alimentar, PSA trebue să fie adoptat la 
cerinţile Standardelor de Management Internaţionale, care sunt prezentate 
în fig.


Implementat de


24/02/2016
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Ce vor face Planurile de Siguranţă
a Apei pentru R. Moldova


Identificare


• Situaţii în care riscul de eşec atinge standardele


• Situaţii unde exista riscuri pentru sănătatea populaţiei


Implementat de


24/02/2016
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Ce vor face Planurile de Siguranţă
a Apei pentru R.Moldova


Permit să:


• Acorde prioritate în acţiune începând de la captare


• Reduca riscul de eşec şi a riscului pentru sănătatea publică


• Îmbunătăţeasca bunele practici de operare


• Reducă riscul de incidente şi de situaţii de urgenţă


Implementat de


24/02/2016







Page 11


Ce vor face Planurile de Siguranţă
a Apei pentru R.Moldova


Beneficii – cont.:


• Creşterea încrederii consumatorului în calitatea apei furnizate, 


• Creşterea fiabilităţii sistemelor de alimentare cu apa prin mai puţine
incidente/situaţii de urgenţă


• Reducerea la minimum a pericolului privind pierderea încrederii 
consumatorilor, o revenire rapida a încrederii consumatorilor daca are 
loc un incident. 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA )


PSA se bazează pe identificarea pericolelor asupra calităţii apei potabile 
ce pot proveni de la sursa de apă, din staţia de tratare, din sistemul de 
distribuţie exterior şi interior, asigurându-se că măsurile sau procedurile 
corespunzătoare de management sunt eficiente pentru a diminua riscurile 
identificate şi funcţionează adecvat în orice moment.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA )


PSA se elaborează individual pentru fiecare sistem de alimentare  cu apă.


PSA, în esenţă, este un cadru de identificare a pericolelor, evaluare a 
riscurilor şi management al riscului, împreună cu măsuri de control, 
monitorizare, planuri pentru cazuri de incidente (deteriorări, avarii), situaţii
de urgenţă şi excepşionale.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA


• În Republica Moldova, responsabilitatea aprovizionării consumatorilor 
cu apă potabilă sigură este atribuită următoarelor  instituţii specifice:


• Ministerului Mediului (  Agenţia Apele Moldovei );


• Ministerul Sănătăţii ( Direcţiile de Sănătate Publică raionale şi a 
municipiului Chişinău, responsabile de calitatea apei la robinetul 
consumatorului, având atribuţii operaţionale legate de monitorizarea de 
audit a calităţii apei potabile şi de inspecţie sanitară).


• Companiile apăcanal, producătorii/distribuitorii de apă, coordonate de 
administraţiile publice locale (APL) şi au rolul de aproviziona cu apa 
potabilă consumatorii. Aceste instituţii sunt cele care trebuie să 
întocmească Planurile de Siguranţă ale Apei


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA )


Bazele pentru Planurile de Siguranţă a Apei 


Sistemele de aprovizionare cu apă pot fi considerate ca un lanţ cu mai 
multe verigi sau ca o serie de paşi succesivi care trebuie urmaţi şi integraţi
pentru a obţine o apă potabilă. Pentru siguranţa apei potabile, fiecare pas 
necesită un management  care cuprinde:


• Prevenirea şi controlul poluării surselor de apă;


• Prevenirea şi controlul poluării pomparea şi transportul apei brute;


• Prevenirea şi controlul poluării în procesele tehnologice de tratare şi
dezinfectare;


• Prevenirea şi controlul contaminării în procesele de înmagayinare şi distribuţie;


• Distribuţia sigură şi, în situaţii specifice, tratarea suplimentară în punctul de 
consum.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Managementul riscului de la sursa de captare, la robinetul consumatorului


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Abordarea managementului riscului se bazeaza pe Siguranţa
alimentului/apei = asigurarea că alimentul (apa) nu poate produce un rău 
consumatorului când este preparat sau consumat ca atare .


( HACCP = “HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS”)


în traducere:


“ANALIZA PERICOLELOR SI PUNCTELE CRITICE DE CONTROL” = 
metoda sistematica de identificare, evaluare si control a pericolelor 
asociate produselor  alimentare(apei).


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Cadrul pentru Planurile de Siguranţă a Apei


Un plan de siguranţă a apei este parte a unui ansmablu de măsuri menite 
a furniza consumatorilor o apă potabilă (sanogenă şi curată), fig. PSA este 
un instrument al unui management de prevenire, care cuprinde evaluarea 
sistemului şi elaborarea planurilor operaţionale de monitorizare şi
management.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA )


PSA este un instrument de asigurare a apei potabile, dar nu înlocuieşte
celelalte abordări importante stabilite de OMS


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Obiectivele Planurilor de Siguranţă a Apei


Obiectivul PSA este de a asigura apă potabilă, prin practici corecte de 
captare , pompare, tratare şi distribuţie:


• Reducerea contaminării surselor de apă;


• Tratarea apei pentru a reduce sau elimina agenţii (ingradienţii ) de 
contaminare care ar putea exista, în vederea conformării la standardele 
de calitate din legislatia în vigoare;


• Prevenirea recontaminării în timpul înmagazinării, distribuţiei, 
transportului şi utilizării apei potabile.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Elaborarea Planurilor de Siguranta a Apei 


Un plan de siguranţă a apei este alcătuit în esentă din trei componente 
principale:


• Evaluarea sistemului;


• Monitorizare operaţională


• Planurile de management (inclusiv documentarea şi comunicarea).


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


STABILIREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU PSA


Primul pas în elaborarea PSA constă în stabilirea grupului tehnic de lucru 
pentru elaborarea acestui document. Pentru sistemele mari de 
aprovizionare cu apă, trebuie alcătuită o echipă multidisciplinară din 
persoane specializate în domenii cheie pentru elaborarea planului. 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Evaluarea sistemului de aprovizionare cu apă


Primul pas în procesul de evaluare a sistemului de aprovizionare cu apă, 
este descrierea detaliată a acestuia. Descrierea trebuie să acopere 
întregul sistem de la sursa de apă până la robinetul consumatorului, 
incluzând tehnologia de tratare. 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Descrierea trebuie să cuprindă următoarele elemente:


Captările 


• Geologie şi hidrologie


• Meteorologie şi regim climatic 


• Captări generale şi starea ecologică a rîului (corpului de apă)


• Animalele sălbatice şi sursele potenţiale de contaminare 


• Alţi utilizatori de apă 


• Natura şi intensitatea dezvoltării şi utilizării terenului 


• Alte activităţi în zona de captare care ar putea contamina sursa de apă


• Alte activităţi viitoare planificate.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Sursele de apă subterană


Sursele de apă de suprafaţă


Sistemele de tratare


Rezervoarele de înmagazinare şi sistemele de distribuţie


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)
Pentru evaluarea sistemului de apă se elaborează o diagramă de flux, fig. de mai jos.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


EVALUAREA PERICOLULUI


Pericolul este reprezentat de orice agent biologic, fizic sau radiologic care 
poate afecta negativ calitatea apei, făcând-o improprie consumului. Un 
eveniment periculos este un incident sau o situaţie care poate genera 
pericolul. Riscul, este probabilitatea ca pericolul identificat să afecteze 
populaţia expusă o anumită perioada de timp, incluzând anvergura 
prejudiciului.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


• Echipa PSA trebuie să ia în considerare şi influenţa următorilor factori:


• Variaţiile datorate vremii


• Contaminarea accidentală sau intenţionată


• Practicile de control a surselor de poluare


• Procesele de epurare a apei uzate


• Procesele de tratare a apei potabile 


• Practicile utilizate la stocare


• Condiţtiile de igienă


• Practicile legate de distribuţie, întreţinere şi protecţia reţelei


• Obiceiurile consumatorilor.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Pericole biologice - aceste pericole includ agenţii patogeni oportunişti


• Bacteriile


• Virusurile 


• Protozoarele  


• Paraziţii intestinali.


• Alte organisme nepatogene care influenţează acceptabilitatea apei 
potabile şi care ar trebui avute în vedere sunt Asellus şi Cyclops.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


• Pericole fizice - Pericolele fizice pot afecta siguranţa apei şi implicit a 
consumatorilor, prin reducerea eficienţei tratării. Cel mai obişnuit pericol 
este reprezentat de sedimentele din conductele ce formează sistemul 
de distribuţie al apei.


• Pericole radiologice - contaminarea radiologică a apei potabile este 
generată de obicei de sursele radioactive produse de om


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Pentru sistemele de distribuţie, scopul primar al PSA este prevenirea 
situaţiilor în care contaminarea de tip microbiologic ajunge în conducte sau 
a celor în care creşterea microbiană este favorizată de condiţiile existente 
în conducte.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Ierarhizarea pericolelor - măsurile de control şi frecvenţa monitorizării 
trebuie corelate cu probabilitatea apariţiei pericolului şi cu consecinţele
sale. În orice sistem, există multe pericole potenţiale şi un mare număr de 
măsuri de control asociate. Este aşadar important să se stabilească o 
ierarhie şi priorităţi de rezolvare a acestora. 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Matricea de prioritizare a pericolelor - prin utilizarea unei evaluări semi-
cantitative a riscului, echipa PSA poate calcula un scor de prioritate pentru 
fiecare pericol identificat. Obiectivul matricei de prioritizare este de a 
evalua/ierarhiza pericolele, pentru a permite concentrarea atenţiei către 
pericolul cel mai semnificativ.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Măsurile de control a pericolelor - măsurile de control reprezintă un 
ansamblu de acţiuni întreprinse în cadrul sistemului de aprovizionare cu 
apă, direct legate de calitatea acesteia, cu scopul de a conferi siguranţa că 
apa funizată consumatorilor este sanogenă şi curată; sunt acţiuni, activităţi
şi procese aplicate pentru a preveni sau diminua pericolele care apar.


Implementat de


24/02/2016







Page 37


Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


EVALUAREA RISCURILOR


• Evaluarea riscului pentru sistemul de aprovizionare cu apă


• Evaluarea riscului privind sănătatea publică generat de germenii 
patogeni din apa potabilă poate avea diverse forme:


• 1. Evaluarea riscului contaminanţilor care ajung la consumator, alături 
de evaluarea severităţii efectelor.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Evaluarea riscului în contextul PSA


Evaluarea riscului în contextul PSA este etapa care urmează după 
identificarea pericolelor de natură microbiologică sau chimică. Riscurile pot 
fi legate de sănătate, de furnizarea către consumatori a unei ape de o 
calitate inacceptabilă sau de depăşirea valorilor limită din legislaţia în 
vigoare. 


Abordarea OMS de evaluare a riscului este calitativă, dar poate fi uşor
transformată într-una semi-cantitativă (a se vedea Tabelul 2).


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)
Este esenţial să se documenteze evenimentele care necesită o atenţie urgentă (acele situaţii
care apar frecvent şi care pot genera un număr semnificativ de îmbolnăviri), tab.5 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


4. MĂSURILE DE CONTROL


În multe cazuri măsurile de control (adeseori denumite „bariere”) vor 
exista, acolo unde sunt necesare; ele trebuie evaluate pentru a determina 
dacă îndeplinesc criteriile curente, de exemplu ţintele bazate pe sănătate.


Măsurile de control sunt identificate pe baza evenimentelor periculoase 
care pot cauza contaminarea apei, atît în mod direct cît şi indirect; ele 
reprezintă activităţile necesare pentru atenuarea riscurilor ce pot apărea ca 
urmare a acelor evenimente


Implementat de


24/02/2016







Page 43


Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


5. MONITORIZAREA MĂSURILOR DE CONTROL


Monitorizarea parametrilor de operare ai sistemului de aprovizionare cu 
apă


Parametrii selecţionaţi pentru monitorizarea operaţională (de control) ar 
trebui să reflecte eficienţa fiecarei măsuri de control, să ofere informaţii
privind modul de funcţionare al sistemului la un moment dat, să fie uşor de 
măsurat şi să permită un raspuns corespunzător în caz de neconformare.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


6. PROCEDURILE DE MANAGEMENT


Dacă prin monitorizare se detectează că un proces funcţionează în afara 
specificaţiilor limitelor critice sau operaţionale trebuie să existe o procedura 
de a corecta devierea. 


O componentă importantă a planului de siguranţă a apei este dezvoltarea 
acestor acţiuni operaţionale de corectare pentru devieri specifice de la 
limitele stabilite 


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Procedurile de management în situaţii de urgenţă


Indiferent cît de detaliat este un plan de siguranţă, pot aparea evenimente 
neprevăzute sau neconformări pentru care nu există nici o acţiune de 
remediere. În astfel de cazuri este necesară elaborarea acţiunilor de 
remediere fără avertizare. Deşi nu este posibil să existe acţiuni de 
remediere specifice şi detaliate pentru a putea raspunde acestor scenarii, 
este bine să fie pregătit un plan general de raspuns pentru situaţii
neprevazute.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


7. VALIDAREA ŞI VERIFICAREA MONITORIZĂRII


Validarea implică obţinerea de dovezi că elementele planului de siguranţă
a apei vor fi eficiente în producerea apei potabile conform celor definite în 
ţintele de sănătate naţională. Aceasta ar putea include date obţinute în 
timpul punerii în funcţiune a staţiilor de tratare a apei. Verificarea implică 
monitorizare separată pentru a controla dacă Planul de siguranţă a apei 
funcţionează conform aşteptărilor.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Verificarea monitorizării 


Verificarea este utilizarea de metode, proceduri sau teste adăugate celor 
folosite în monitorizarea operaţională pentru a determina dacă planul de 
siguranţă a apei respectă obiectivele stabilite descrise în ţintele privind 
calitatea apei şi/sau dacă planul de siguranţă a apei necesită o modificare 
sau o revalidare. Această monitorizare se aplică după elaborarea primei 
versiuni a PSA, pentru a dovedi că acesta este eficient. 


Implementat de


24/02/2016







Page 48


Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


8. PROGRAME SUPORT


Programele suport sunt activităţile care asigură că mediul de operare, 
echipamentul utilizat şi oamenii nu devin o sursă suplimentară de pericole 
potenţiale care pot afecta sistemul de aprovizionare cu apă potabilă. 


Implementat de


24/02/2016







Page 49


Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


9. DOCUMENTARE ŞI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR


Documentarea Planului de Siguranţă a Apei 


PSA nu este un document unic, este alcatuit dintr-o serie de documente şi
proceduri active folosite zilnic şi care reuneşte toate standardele şi
manualele de operare pentru fiecare fază a procesului de aprovizionare cu 
apă. Un exemplu al conţinutului documentelor curente necesare într-un 
PSA şi priorităţile acestora este prezentat în Tabelul 8. 


Documentarea şi înregistrarea sunt esenţiale pentru analizarea 
conformităţii planului de siguranţă şi a corespondenţei acestuia cu 
sistemului de aprovizionare cu apa.


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


24/02/2016
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Planul  de siguranţă a apei ( PSA)


Implementat de


CONCLUZII


Un plan de siguranţă a apei constă în esenţă din trei componente:


Evaluarea sistemului;


Monitorizarea operaţională (control);


Planurile de management (documentate şi comunicate).


În elaborarea planurilor de siguranţă a apei, aceste componente pot fi 
subîmpărţite pentru aplicarea celor 9 paşi principali, elaboraţi în detaliu


24/02/2016
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PREFAŢĂ 
 
Republica Moldova acordă o atenție deosebită modernizării serviciilor publice locale. Printre 
măsurile necesare, prevăzute în strategie, pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în 
sectorul AAS este și întărirea capacității instituționale: Instruirea personalului. 


Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin proiectul "Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" sprijină deopotrivă atingerea obiectivului din 
strategie, de a pregăti și instrui angajații companiilor de apă, în vederea creșterii cunoștințelor 
angajaților, implicit a sectorului de apă din Republica Moldova, pentru a fi capabili să facă față 
provocărilor și modificărilor viitoare din sector. 


Pe lîngă finanțarea și sprijinul acordat Agențiilor de Dezvoltare Regională și partenerilor locali 
în implementarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii de servicii, proiectul GIZ acordă 
asistență în următoarele domenii complementare: planificare și programare integrată; 
îmbunătățirea cooperării; dezvoltarea capacităților; implicarea cetățenilor. 


Investiţiile au un rol hotărâtor în realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe 
termen lung, în crearea premiselor unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirii nivelului 
de trai al populaţiei şi dezvoltării întregului organism socio-economic. 


Prin prezentul curs de formare se urmărește conștientizarea și sublinierea importanței și a 
rolului managementului întreprinderilor furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare, membre ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal (AMAC), şi în viața de zi cu zi a 
companiilor de apă. De asemenea de a facilita înțelegerea, și încurajarea utilizării analizelor, 
rapoartelor și datelor din companie, în vederea luării deciziilor pe bază analitică, nu doar din 
experiența proprie a personalului de decizie. Acest curs de formare se adresează deopotrivă și 
managerilor nonfinanciari. 


Gradul de complexitate este adaptat astfel încât și managerii sau personalul să poată parcurge 
și înțelege acest curs, astfel creând-se premisele unei mai bune colaborări între personalul 
financiar, tehnic, în managementul întreprinderii, pentru a lua deciziile cele mai bune pentru 
companiile de apă. 


Managerul, pe baza informațiilor prelucrate corespunzător nevoilor proprii, poate să evalueze 
și să administreze mai eficient resursele financiare, materiale şi umane ale companiei de apă, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. 


Din perspectiva mărimii companiilor de apă, acest curs de instruire se adresează deopotrivă și 
companiilor de apă mai mici, cu resurse financiare și umane limitate. 


Cursul de instruire este structurat în așa fel încât să nu descurajeze studiul acestuia, având un 
volum adaptat de pagini, concentrându-se pe concepte ușor de asimilat și de pus în practică. 
Obiectivul principal al cursului este de determina utilizarea, în procesul decizional al 
companiilor, a informațiilor și conceptelor predate pentru a sprijini managerii să adopte 
hotărâri pe baza informațiilor culese, analizate și interpretate corespunzător. 
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MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE   
PUBLICE 


Sesiunea 1:Importanța Relațiilor Publice în cadrul unei întreprinderi –de 
ce avem nevoie de PR; Managementul clienților; Relațiile publice ca proces 
Obiective • evidenţierea importanței relațiilor publice în cadrul unei 


întreprinderi; 
• familiarizarea cu procesul de relaţii publice; 
• evedenţierea rolului tehnologiilor moderne în procesul de 


relaţii publice. 
Cuvinte 
cheie 


Relații publice, client, proces, tehnologii moderne, performanţă, Feed-
back, interesul publicului, sat global. 


Conținut 


 


Definiția relațiilor publice. British Institut of Public Relations: „Relaţiile 
publice sunt un efort deliberat, planificat şi susţinut de a stabili şi de a 
menţine înţelegerea reciprocă între o organizaţie şi publicul ei. 


Definiţia lui S.M. Cutlip şi a colaboratorilor săi: „Relaţiile publice reprezintă o 
funcţie managerială, care stabileşte şi menţine legături reciproc benefice între 
o organizaţie şi publicul de care depinde succesul sau falimentul ei.” 


D.L. Wilcox şi colaboratorii săi1  propune o definiție pe baza a şase cuvinte 
care apar în majoritatea definiţiilor. Astfel, se răspunde la întrebarea Ce sunt 
relaţiile publice?: 


• deliberare – relaţiile publice presupun o acţiune deliberată (făcută în mod 
intenționat) 


• planificare – activitatea de relaţiile publice este organizată; în urma 
cercetării şi analizei, cu descrierea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse; 


• performanţă – activitatea de relaţii publice trebuie să fie una 
performantă, respectiv trebuie să conducă la ameliorarea relaţiilor dintre 
organizaţie şi publicul său; 


• interesul publicului – în practica relaţiilor publice trebuie să se ţină cont  
şi de interesul publicului; 


• comunicare bidirecţională – o echilibrare a intereselor celor doi actori, 
organizaţie şi public, se poate face numai prin menţinerea deschisă a unui 
canal de comunicare bidirecţional; 


• dimensiune managerială – politicile de relaţii publice pot fi direcţionate 
cu succes numai dacă sunt integrate în politicile de ansamblu ale 
organizaţiei. 


Rolul relațiilor publice în cadrul unei instituții: 
– Modelarea opiniei publice 
– Crearea unei imagini corporative favorabile 
– Obținerea rezultatelor 
 
Relațiile publice ca proces. Procesul de relaţii publice este segmentat în 


                                                           
1Wilcox  Denis L., și colaboratorii Relații publice. Strategii și tactici, , 2000, pp. 5 -7 
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6 componente care, teoretic, se reiau la infinit: 


1) Cercetare şi analiză  – sunt adunate şi analizate datele de pe teren în 
vederea identificării problemelor 


2) Definirea strategiilor – sunt căutate soluţii adecvate problemelor 
existente; soluţiile sunt integrate în strategia de relaţii publice 


3) Planificarea - sunt planificate în timp acţiunile ce urmează a fi 
întreprinse în conformitate cu strategia adoptată 


4) Comunicare  – implementarea strategiei prin acţiuni specifice de 
comunicare 


5) Feed-back – sunt înregistrate efectele pe care implementarea 
strategiei de relaţii publice le-a produs 


6) Analiza, evaluarea şi ajustarea strategiei folosite  – în funcţie de 
datele înregistrate pe parcursul unui ciclu se pot impune anumite 
modificări ale strategiei de relaţii publice. 


 


Figura 1. Relațiile publice ca proces 


Evoluția relațiilor publice. PR-ul este o specialitatea relativ nouă, deşi este 
practicată din vechime. O glumă cunoscută vorbeşte despre primul specialist 
PR. Aşadar la întrebarea „cine este primul PR?” , răspunsul este „Moise”. 
Bineînţeles răspunsul este o glumă şi face referinţă la capacitatea de 
convingere a PR-ului, la abilităţile lui comunicaţionale şi implicit la vechimea 
practicării relaţiilor publice. 


Trăim în era globalizării. Întreaga populaţie a globului îşi poate exprima 
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părerea. E bine sau e rău? Trăim în era multimedia, sau în era noilor media și 
trebuie să ne adaptăm. Se creează impresia că prin comunicarea digitală este 
posibil să înlături graniţele temporale şi spaţiale.  


Relaţiile publice se află în faţa unor provocări comunicaţionale 
nemaiîntâlnite, ca urmare a diversificării mijloacelor tehnice şi a tehnologiei 
din domeniul comunicării în spaţiul public dar şi a abundenţei canalelor 
informaţionale şi a mijloacelor de multiplicare a mesajelor specifice. În acest 
context, specialiştii relaţiilor publice trebuie să se adapteze noilor canale de 
comunicare de interes public. 


Noile tehnologii schimbă și modul în care facem PR, se impune un nou mod 
de a gândi, de a acționa. 


Lucrurile care s-au schimbat în mod revoluționar (în domeniul relațiilor 
publice): 


1) Accesul publicului la informație (viteza cu care este răspândită 
informația); 


2) Viteza cu care publicul își poate exprima părerea. 


Pe lângă canalele tradiționale, apar canale noi, media online, cum ar fi rețelele 
de socializare, blogurile, videoclipuri pe youtube – orice informație este 
răspândită mult mai rapid. Respectiv si publicul își poate exprima părerea 
practic imediat. 


În noul context comunicaţional global, domeniul de manifestare al relaţiilor 
publice se confruntă din plin cu noua „ordine mondială”. Chiar conceptul de 
relaţii publice în plan naţional este înlocuit de la sine de o nouă realitate. 
Evoluţia rapidă a tehnologiei comunicaţiilor şi a informaţiei are meritul de a 
transforma toată lumea într-un „sat global” sau într-o societate 
informaţională. 


Exerciții 
practice  


 


Care este imaginea Apă-Canal în localitatea dvs.? Cum este instituția 
percepută de beneficiari? Sunteți mulțumiți de această imagine sau dorim o 
schimbare? Dacă da, atunci în ce direcție, care e imaginea (poziționarea) 
dorită? După câte o persoană din fiecare grup spune care este părerea 
grupului.Notați ideile dvs, în spațiul de mai jos: 
 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 


Auto-
evaluarea 


• Avem nevoie de departament / specialist relații publice în cadrul 
organizației? De ce da sau de ce nu? 


• Avem nevoie de o pagină web (site) a organizației? De ce da sau de ce 
nu? 
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Materiale 
de 
referință 


1. ANDREICI D. , PR-ul azi – PR-ul acum 10 
ani, https://andreicidragana.wordpress.com/category/este-vorba-de-pr/ 


2. MARSHALL Mc., Mass-media sau mediul invizibil, Bucureşti, Editura 
Nemira, 1997, p. 107. 


3. PAVLIK J.V.,  Mapping the Consequences of Technology on Public 
Relations". Copyright Institute for Public Relations. Iunie 2008 


4. WILCOX  DENIS L., și colaboratorii Relații publice. Strategii și tactici, , 
2000, pp. 5 -7 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://andreicidragana.wordpress.com/category/este-vorba-de-pr/
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MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 
Sesiunea 2: Cadrul legal in relatiile cu clienţii 


Obiective • familiarizarea cu  cadrul legal în relațiile cu clienții; 
• familiarizarea cu contractarea, evidenţa clienților.  
• analiza reclamațiilor și sugestiilor. 


Cuvinte  


cheie 


Lege, contract, contract de prestări servicii, părţile contractante, 
legiutorul, persoana fizică, persoana juridică, datele cu caracter personal,  
reclamații, sugestii. 


Conținut 


 


 În ce priveste atragerea clienţilor, motivarea de a alege anume compania 
noastră, în segmentul dat, este inexistentă, fapt bine cunoscut, din simplu motiv 
că serviciul prestat este unic vital, necesar oricărui client fie că este o persoana 
fizică,  fie un producator gigant. Însă acest fapt nu trebuie să ne relaxeze 
dimpotrivă, în activitatea noastră nu putem acţiona iresponsabil pentru că am 
fost creaţi doar pentru a servi clienţii nostri. 


 Din punct de vedere juridic – Contractul  este acordul de voinţă realizat între 
două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting 
raporturi juridice.  


 Părţile contractante pot încheia în mod liber, în limitele normelor de drept, 
contracte şi pot stabili conţinutul lor. Dacă, în scopul protecţiei intereselor 
prioritare ale societăţii sau ale unui individ, efectele unui contract depind de 
încuviinţarea autorităţilor statului, limitările şi condiţionările trebuie 
reglementate prin lege. 


 Legiutorul a determinat mai multe categorii de contracte ce ţine de relaţiile 
dintre persoane fizice şi juridice ( vinzare-cumpărare, schimb, donatie, 
instrăinarea bunului cu conditia întreţinerii pe viaţa, renta,comodatul, 
împrumutul, locaţiune, arenda, prestări servicii, etc.), contractele de alimentare 
cu apă şi evacuarea apelor uzate cît şi preepurarea apelor le catalogăm drept 
contracte de prestări servicii. 


 Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze 
celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească 
retribuţia convenită. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie 
serviciile de orice natură (art.970 Codul Civil al Republicii Moldova). 


   Obiectul contractului. Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de orice 
natură, spectrul acestora fiind foarte larg, nedeterminat, nelimitat şi poate 
include orice servicii solicitate de persoane fizice si juridice, deci în situaţii 
reale benefiaruluii se acordă un anumit serviciu, de care are nevoie - 
alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate cît şi preepurarea apelor (la fel în 
cadrul fiecarei localităti mai pot  si servicii de intretinere tehnica a utilajelor, fie 
careva servicii de analize chimice în laboratoarele deţinute de prestator). 


 Obiectul serviciului prestat este un rezultat materializat, cu un element 
obligatoriu, în toate situaţiile este un rezultat al acţiunilor, activităţii 







 


10 


 


prestatorului. 


În contractul de prestări servicii , NU persista raporturi de subordonare, aici se 
aplică principiul egalităţii părţilor, în aceste condiţii prestatorul este autonom, 
independent, activează de sine stătător, după buna sa voinţa (conducănduse de 
cadrul legal în care activează) 


Obiectul contractului menţionat îl reprezinta un anumit serviciu, un rezultat al 
activităţii prestatorului, care este plătit de către beneficiar. 


În ce priveşte legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare , art.31 descrire cu lux de amănunte modalitate prin care 
este intocmit contractul  (adica forma, parti, obiect, drepturi, obligaţii clauze 
speciale, termene etc.) cît şi modalitatea cum  este livrat serviciul nostru. 


             Problemele la care urmează a fi atrasa atenţia: 


1. Identificarea clientului – este un element important în vederea 
conlucrării cu clienţii, deci este nevoi de o identitate unică şi 
standartizata a clientului, identitatea geografică adica trebuie 
determinat cu exactitate maxima, orasul, comuna, strada/ stradela 
pentru a exclude oricare eroare în vederea adresei clintului (este 
important pentru faptul livrarii serviciului, expedierea facturilor de 
plata pentru serviciul prestat si desigur pentru accţionarea în instanţă 
în caz de încasarea pe cale judiciciara a datoriilor). 


2. Standartizarea contractelor sub anumite criterii – în unele cazuri 
pot exista divergente intre contractele semnate anterior si cele care sun 
editate mai recent, astfel furnizorul urmează sa activeze în anumite 
standarte, egale pentru toţi aceasta ar urma sa fie o prioritate; 


3. Negocierea contractelor cu clientii non-casnice: aceasta ar surveni în 
cazul depistării depasirii normativelor prevăzute de legile din domeniul 
securităţii ecologice, (preepuraea apelor) cu includerea tarifului 
suplimentar. 


Metode de sporire a eficienței de colectare a inscrisurilor. În ce priveste 
contractarea nemijlocită cu clienţii noi, aceasta ar necesita : 


• crearea unui departamente special; 


• rind electronic (bileţele cu numar de rand si panouri pe care ar urma sa 
fie arata ghiseul  disponibil si numarul de rand care il are clientul, 
pentru a reduce cozile, situatiile de conflict etc) ;   


• procedura de receptionare a actelor sa fie una rapida,  la mai multe ghişee  
simplificate/disponibilitate ( principiul Mc Donalds);  


• indicarea clara a omisiunilor comise in setul de acte, cu asumarea 
raspunderii si abordarea serioasa a solicitarilor aparute; 


• contractarea temporară (în cazul în care este nevoie de o perioada 
oarecare, necesară pentru înlătuarea omisiunilor sau colectării actelor 
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emise de alte instituţii, cu raspunderea clara a persoanei concrete); 


• explicarea clientului paşii corecţi pentru a recepţiona serviciul nostru . 


• call centre pentru ca consumatorul să se informeze şi să îşi poată 
programa prezentarea înscrisurilor; 


• oameni cheie, adică angajaţi cu un echilibru moral bine definit, care pot 
asculta şi consulta cu convingere (care ar fi o resursă pentru clienţi şi un 
rezolvitor de probleme). 


• anturajul sălii de primire. 


Evidenţa clienţilor (baza de date), posibilitățile existente. Datele cu 
caracter personal  trebuie să fie:  alin.(1) 


    a) prelucrate în  mod corect şi conform prevederilor legii; 


    b) colectate în scopuri determinate,(în cazul nostru posibilitate 
contractării, avînd la baza date veridice ce nu ar putea aduce careva 
omisiuni ce ar duce la anularea contractului)  explicite şi legitime, iar 
ulterior să nu fie prelucrate într-un mod,   incompatibil cu aceste scopuri 
(deci odata intrati in posesia acestor date, ne vom comporta cu buna 
credinţa şi nu v-om abuza de acestea în alte scopuri decît pentru ce au fost 
prezentate). Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri 
statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică nu este considerată 
incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea 
prevederilor prezentei legi, inclusiv privind notificarea către Centrul 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (art.19 Organul de 
control al prelucrărilor de date cu caracter personal , îşi desfăşoara 
activitatea asupra conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal cu 
cerinţele prezentei legi , care acţionează în condiţii de imparţialitate şi 
independenţă ), şi cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează activitatea 
statistică, cercetarea istorică şi cea ştiinţifică; 


   c) adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru 
care sînt colectate şi/sau prelucrate ulterior; (deci datele vor fi utilizate 
doar in scopuri bine determinate ce ţine de obiectul contractului) 


   d) exacte şi, dacă este necesar, actualizate. Datele inexacte sau incomplete 
din punctul de vedere al scopului pentru care sînt colectate şi ulterior 
prelucrate se şterg sau se rectifică; 


   e) stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor datelor cu 
caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi durata necesară atingerii 
scopurilor pentru care sînt colectate şi ulterior prelucrate. Stocarea datelor 
cu caracter personal pe o perioadă  mai mare, în scopuri statistice, de 
cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce 
reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării 
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acestor scopuri. 


  (2) Operatorii au obligaţia să respecte şi să asigure implementarea 
prevederilor alin. (1). 


În ce priveste modalitatea de  Stocarea şi utilizarea datelor cu caracter 
personal la încheierea operaţiunilor de prelucrare legiutorul menţioneaza 
la (art. 11) aceleiaşi legi  


- Condiţiile şi termenele de stocare a datelor cu caracter personal se 
stabilesc de legislaţie ţinîndu-se cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. e). La 
expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal urmează a fi 
distruse în modul stabilit de lege. 


- Datele cu caracter personal din registrele de stat, de la data încetării 
utilizării acestora, pot rămîne la păstrare primind statutul de document de 
arhivă. 


 (3) La încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, dacă subiectul acestor date  nu şi-a dat consimţămîntul pentru o 
altă destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi: 


a) distruse; 


 b) transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să 
garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care 
s-a făcut prelucrarea iniţială; 


c) transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de 
cercetare istorică sau ştiinţifică. 


(4) După decesul subiectului datelor cu caracter personal, datele acestuia se 
pot utiliza, cu consimţămîntul succesorilor, în scop de arhivă sau în alte 
scopuri prevăzute de lege. 


Confidenţialitatea datelor cu caracter personal (art.29) 


(1) Operatorii şi terţii care au acces la datele cu caracter personal sînt 
obligaţi să asigure confidenţialitatea acestor date, cu excepţia cazurilor: 


a) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod voluntar şi 
manifest de către subiectul datelor cu caracter personal; 


b) datele cu caracter personal au fost depersonalizate.(În scopuri 
statistice, de    cercetare istorică, ştiinţifică, 
sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul 
depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele 
a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le 
în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată 
sau identificabilă  ). 


(2) Orice persoană care acţionează în numele, pe seama sau în alt mod sub 
autoritatea operatorului poate prelucra date cu caracter personal doar pe 
baza instrucţiunilor operatorului, cu excepţia cazului în care acţionează în 
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temeiul unei obligaţii prevăzute de lege. 


(3) Conducerea Centrului şi personalul acestuia sînt obligaţi să garanteze 
nedivulgarea  secretului profesional în ceea ce priveşte informaţiile 
confidenţiale la care au acces, inclusiv după încetarea activităţii lor. 


Baza de date a clienților. În ce priveşte stocarea acestor date consider că cel 
mai eficient mod de păstrare este combinarea dintre stocarea inscrisurilor în 
arhiva (sau mai bine zis stocarea inscrisurilor, depuse pe hîrtie, pentru fiecare 
localite, sector, adresă, consumator în mape individuale) şi desigur păstrarea 
copiilor scanate în format electronic pe servere separate fără a expune altor 
reţele decât celei interioare a posesorului de aceste date (aceasta pentru a păstra 
în secret informaţia aflată în posesie).Pentru a avea o siguranță în vederea 
păstrării informației acumulate. 


 Analiza reclamațiilor și sugestiilor și răspunsul la timp. Actele normative 
care reglementează modalitatea de recepționare a reclamațiilor sunt: 


• Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994, cu 
modificarile ulterioare; 


• Legea cu privire la acces la informație nr.982 din 11.05.2000, cu 
modificarile ulterioare; 


• Legea contenciosului administrativ 793 din 10.02.2000. cu 
modificarile ulterioare 


• Reclamațiile sunt foarte importante  în relaţiile dintre furnizor şi 
client. 


• Pe lîngă acţiunile corective  a erorilor, pot fi determinate şi 
segmente în care se pot aduce anumite înbunătăţiri. 


Concluziile generale la care se va ajunge: 


1. Clienții vor ști că adresările sale nu vor fi ignorate . 


2. Situațiile apărute vor fi examinate multilateral. 


3. Un astfel de concept permite ca întreprinderea să aibă o imagine mai 
modernă, de întreprindere care lucrează eficient cu clienții și oferă 
servicii calitative. 


 


Exerciții 


practice  


 


1. Cine este responsabil de contractarea cu clienții? Este nevoie de avut o 
strategie, politică, proceduri pentru a reglementa procesul de 
contractare cu clienții în cadrul întreprinderii unde activați? Notați 
ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


2. Care sunt avantajele și dezavantajele diversificării serviciilor prestate? 
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Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


3. Cum sunt înregistrate adresările clienților? Notați ideile Dvoastră. în 
spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 


Auto-


evaluarea 


• Cine este responsabil de contractarea cu clienții? 
• Este nevoie de avut o strategie, politică, proceduri pentru a reglementa 


procesul de contractare cu clienții în cadrul întreprinderii unde activați? 
• Cum putem explica noi obiectul contractului real prestat? 
• Ce servicii putem presta adăugător la cel de baza? 
• Cum recepționăm înscrisurile? 
• Cui transmitem spre păstrare înscrisurile? 
• Cum recepţionăm și /redericționăm o adresare? 


Materiale 


de 


referință 


1. SANNEN A., CAIAN S., ş.a.,  Manualul Naţional al Operatorilor de Apă şi 
Canalizare, Bucureşti, 2008 


2. LEGEA CU PRIVIRE LA PETIȚIONARE nr.190 din 19.07.1994, cu 
modificarile ulterioare; Notă: Vezi Hot. Parl. nr.191 din 19.07.94 "Pentru 
punerea în  aplicare a Legii cu privire la petiţionare" 


3.  LEGEA CU PRIVIRE LA ACCES LA INFORMAȚIE nr.982 din 11.05.2000, 
cu modificarile ulterioare; Publicat : 28.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 
88-90 art Nr : 664 


4. LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 793 din 10.02.2000. cu 
modificarile ulterioare; Publicat : 18.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 57-
58     art Nr : 375     Data intrarii in vigoare : 18.08.2000 


5. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL nr. 
133 din  08.07.2011; Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-
175     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 14.04.2012 
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MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE 
PUBLICE 


Sesiunea 3: Politici de lucru cu clienţii 
Obiective: • analiza ghișeului unic de deservire;  


• familiarizarea cu adoptarea inovațiilor de către clienți; 
• evedenţierea responsabilităților specialistului relații publice. 


Cuvinte  
cheie 


Clienți,ghișeul unic,  managementul clienților, inovaţii, produs, serviciu, 
politici de comunicare, Curba lui Rogers, departamentul relații publice, 
specialistul relații publice. 


Conținut 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Managementul clienților. Managementul clienților este ansamblul 
strategiilor, politicilor, proceselor care asigură  menținerea relațiilor între 
organizație și clienții săi și comunicarea bidirecțională pentru: 


• a înțelege de ce clienții au nevoie; 


• a oferi servicii de înaltă calitate; 


• a satisface necesitățile clienților; 


• a fideliza clienții; 


• a răspunde la timp la cerințele clienților; 


• a anticipa necesitățile viitoare ale clienților. 


Ghișeu unic de deservire a clienților. Conceptul de ghișeu unic – „o singură 
oprire”, fereastră de deservire pentru clienți, clientul primește răspuns la 
toate întrebările sale într-un singur loc și de dorit în același timp, deci este 
deservit la un singur ghișeu de o singură persoană. 


Clienții apreciază existența unui singur punct (ghișeu unic) unde ar fi 
deserviți și ar găsi răspuns la toate întrebările, fără a fi nevoiți să meargă de 
la un ghișeu la altul și să aștepte mult timp la coadă. 


Angajații întreprinderii de asemenea sunt motivați în acest caz, deoarece se 
ocupă cu mai multe întrebări, au un lucru mai interesant și mai puțin 
monoton. Întreprinderea devine mai eficientă, cu o activitate mai rentabilă. 


Adoptarea inovațiilor de către clienți. Nu există clientul universal. 
Respectiv, întreprinderile Apă-Canal trebuie să ia în considerație diversitatea 
clienților, faptul că ei au preferințe diferite, statut social diferit, diferă de 
asemenea și necesitățile lor, precum și posibilitățile de achitare. De asemenea 
diferă viteza de acceptare a serviciilor noi (spre exemplu introducerea unui 
serviciu nou de branșare a clienților, a unor noi modalități de achitare a 
serviciilor). Studiile au arătat că nu toți clienții (grupul-țintă) acceptă imediat 
toate lucrurile noi, toate schimbările ce au loc. Unii „pionieri” sau „inovatori” 
pot accepta imediat schimbarea în timp ce alţii sunt mai reţinuţi.  


Acest fenomen legat de viteza de adaptare la schimbări este prezentat 
schematic prin curba de adoptare a noutăţilor (vezi mai jos). Axa orizontală 
este cea a timpului, iar cea verticală a numărului de „clienţi”.  
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Figura 2. Curba adopției inovației a lui Rogers 


Pentru orice categorie data de produs exista cinci categorii de beneficiari care 
adopta un produs (serviciu) nou. De la Inovatori care sunt “pionierii” 
serviciilor noi până la cei Rezervați care nu vor să înceapă a folosi care 
servicii / produse noi din careva motive personale sau economice. Această 
curbă de asemenea explică de ce inovaţiile sunt primite cu rezervă de clienţi 
la început, dar sunt acceptate ulterior la scară largă. După ce „ideea” s-a 
dovedit de succes, va fi adoptată de majoritatea clienților. Unii clienţi se vor 
adapta foarte târziu, sau poate chiar niciodată. Respectiv, întreprinderile Apă-
Canal ar trebui să înțeleagă foarte bine cine sunt clienții (grupuirile-țintă 
vizate), să analizeze care sunt preferințele, posibilitățile acestora. Și deja după 
să ajusteze procedurile interne, politicile de comunicare cu clienții. 


Specialistul / Departamentul relații publice. Responsabilitățile 
specialistului relații publice în cadrul întreprinderilor Apă-Canal: 


• Elaborarea strategiei de comunicare a întreprinderii și întocmirea 
bugetului; 


• Coordonarea relaţiilor deţinute de întreprindere şi mass-media; 


• Pregătirea comunicatelor de presă ale întreprinderii; 


• Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare a publicului 
(pentru îmbunătățirea imaginii, despre careva modificări etc); 


• Amplasarea, actualizarea, modificarea informaţiei pe pagina web a 
întreprinderii; 


• Organizarea conferinţelor de presă; 


• Organizarea manifestărilor şi evenimentelor; 


• Organizarea și participarea la diverse întâlniri cu diferite organizații 
(clienți mari, asociații etc); 


• Coordonarea cu conducerea întreprinderii privind participarea 
întreprinderii în campanii de sponsorizare / binefacere; 


• Organizarea Zilelor ușilor deschise pentru public; 


• Comunicarea internă; 
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Existenţa unui specialist / departament relaţii publice în interiorul 
întreprinderii are de regulă o serie de avantaje: 


• costuri mult mai mici pentru anumite servicii de relaţii publice; 


• comunicare internă mult mai eficientă; 


• îmbunătățirea imaginii întreprinderii în rândul publicului larg; 


• construirea în timp a unei relaţii durabile cu clienții întreprinderii. 


Specialistul relații publice este purtătorul de cuvânt în cadrul organizației. 
Purtător de cuvânt poate fi de asemenea și conducerea organizației. 


Exerciții 


practice  


 


1. Avem nevoie de un ghișeu unic de deservire a clienților în cadrul 
întreprinderilor Apă-Canal? De ce da sau de ce nu? Notați ideile dvs, în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


2. Cum sunt înregistrate adresările clienților? Notați ideile Dvoastră. în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 


Auto-


evaluarea 
• Cine este responsabil de managementul clienților în cadrul 


întreprinderii unde activați? 
• Este nevoie de avut o strategie, politică, proceduri pentru a reglementa 


procesul de managementul clienților în cadrul întreprinderii unde 
activați? 


• Care sunt avantajele și dezavantajele unui ghișeu unic? 


Materiale 


de 


referință 


1. Curba adopției inovației a lui Rogers   
http://valuebasedmanagement.net/methods_rogers_innovation_adoption_cu
rve.html 


2. PRICOPIE R., Introducere în Relații Publice, Școala Națională de studii 
politice și administrative, Facultatea de comunicare și relații publice. 


 


 


 


 


 


 


 



http://valuebasedmanagement.net/methods_rogers_innovation_adoption_curve.html

http://valuebasedmanagement.net/methods_rogers_innovation_adoption_curve.html
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MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 


Sesiunea 4.  Calitatea serviciului cu clienţii 
Obiective: • familiarizarea cu procesul de comunicare;  


• familiarizarea cu Modelul „celor 4 urechi”; 
• familiarizarea cu gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii 


înțeles”. 
Cuvinte 
cheie:  


Comunicare, emiţător, canal informaţie, receptor, feedback, modelul 
„celor 4 urechi”, ascultarea empatică. 


Conținut 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Cea mai simplă schemă a structurii procesului de comunicare a fost propusă 
încă din anul 1934 de Karl Buhler, în lucrarea „Die Sprachtheorie2” 
 


 
Figura 3. Procesul de comunicare, Karl Buhler 


 
J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten şi G.W. Noomen realizează un „model 
fundamental al procesului de comunicare“.3 
 


 


Figura 4. Modelul fundamental al procesului de comunicare 


 
Pentru „citirea“ acestuia, autorii menţionaţi oferă următoarea explicaţie: „dacă 
un emiţător doreşte şi transmite informaţia unui receptor, informaţia trebuie 
să fie inteligibilă. Emiţătorul trebuie să-şi găsească cuvintele, să se exprime. 
Pentru a se face înţeles, oral sau în scris, el trebuie să-şi codeze mesajul, să 
folosească coduri. Odată codat, mesajul este transpus în semnale care pot 
străbate canalul spre receptor. Receptorul trebuie să decodeze mesajul 
transpus în semnale şi să-l interpreteze. În fine, comunicarea poate fi 
îngreunată de un surplus nerelevant de informaţie sau de zgomotul de fond. 
Pentru o reuşita în comunicare, receptorul trebuie să acorde mesajului aceeași 
semnificaţie ca și emiţătorul. Acelaşi model indică însă obstacolele ce pot 


                                                           
2 TRAN V., STĂNCIUGELU I., “Teoria comunicării”, Ed. a 2-a, rev., Bucureşti, 2003, p. 16 
3 TRAN V., STĂNCIUGELU I., “Teoria comunicării”, Ed. a 2-a, rev., Bucureşti, 2003, p. 17 
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interveni în procesul de comunicare: erori de codare sau de decodare, precum 
şi zgomotul de fond“. 


Modelul „celor 4 urechi”. Conform unui cunoscut model al comunicării – 
„Modelul celor 4 urechi”, creat de Schulz von Thun – profesor si psiholog 
german, când suntem implicați intr-un proces de comunicare, cel care emite 
mesajul, poate transmite prin 4 canale (guri) diferite, iar receptorul poate primi 
/ filtra mesajul prin 4 „urechi” diferite.4 


                 
Figura 5. Modelul celor 4 urechi, creat de Schulz von Thun 


 
1) Canalul/urechea faptelor (albastru)– prin care transmitem / înțelegem 


informațiile factuale, concrete 


2) Canalul/urechea cerințelor (roșu) – prin care transmitem că vrem ca 
celălalt să facă ceva / înțelegem că celălalt ne cere să facem ceva 


3) Canalul/urechea relației (galben) – prin care transmitem / filtrăm 
mesajul din perspectiva relației dintre noi. Este ce credem despre 
receptor, cum ne înțelegem cu el. Mesaje care încep cu "Tu". 


4) Canalul/urechea autodezvăluirii (verde) – prin care 
transmitem/descifrăm care este starea emițătorului sau imaginea de 
sine. Spunem ceva despre noi, despre motivele, valorile, emoțiile 
noastre. Mesaje care încep cu "Eu". 


Exemplul clasic, dat de Schultz Von Thun : el și ea la semafor, la culoarea roșie. 
Când semaforul își schimbă culoare ea îi spune lui : „E verde!”. 


El, ar putea interpreta mesajul în 4 moduri diferite: 


1) perspectiva faptei – „E verde” și atât 


2) perspectiva cerinței – „Pornește!” 


3) perspectiva relației – „Nu ești atent / ești încet” 


4) perspectiva autodezvăluirii – „Sunt îngrijorată că o să întârziem” 
În funcție de “urechea” prin care a filtrat mesajul, el poate să răspundă diferit, 
precum “Care dintre noi conduce, eu sau tu?!”, ceea ce ar duce la un conflict 


                                                           
4 Das Kommunikationsquadrat, http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71 


 



http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71
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dintre cei doi. Clar lucru că trebuie de luat în considerație și canalul prin care 
soția a intenționat să transmită mesajul. 


Deseori avem o ureche mai sensibilă decât alta. Dacă presupunem că nu am 
înțeles mesajul este bine să precizăm, să punem întrebări, sau să mai așteptăm 
pentru a vedea dacă cealaltă persoane mai are de adăugat ceva. Pentru o 
comunicare de succes ar trebui să știm care sunt canalele / urechile “noastre” și 
să echilibrăm cele 4 urechi. 


Gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles”. Până acum 
am discutat despre importanța comunicării în relațiile interumane. Petrecem o 
mare parte din viață comunicând. De mici am învățat să scriem, să vorbim, să 
citim. Însă, am învățat să ascultăm? Pentru a avea relații bune, pentru a 
influența pe cineva, trebuie în primul rând să înțelegem acea persoană.5 


Ascultarea empatică 


Noi de obicei vrem mai întâi să fim înțeleși și abia după încercăm sa-l înțelegem 
pe celălalt. Mulți nici nu ascultă cu intenția de a înțelege, ci doar așteaptă rândul 
pentru replica proprie: ori vorbesc, ori se pregătesc să vorbească.  


Când cineva vorbește, de obicei ascultăm pe unul din aceste 4 nivele: 


1) Putem ignora interlocutorul neascultându-l, de fapt. 


2) Putem să ne preface, că îl ascultăm. “Da, da. Hm. Așa, așa”. 


3) Putem asculta selectiv, auzind doar fragmente din ce ne spune. 


4) Putem asculta cu atenție, concentrându-ne energia pe cuvintele 
rostite. 


Sunt foarte puțini care practică cel de-al cincilea nivel – ascultarea empatică. 


Ascultarea empatică este un mod de a asculta cu intenţia de a înţelege. Este ceva 
cu totul diferit. Ascultarea empatică pătrunde înăuntrul cadrului de referinţă al 
interlocutorului: privim lumea aşa cum o vede el, înţelegem ce simte. 


 
Simbolul chinez pentru verbul “a asculta” – urechile, ochii și inima sunt 
necesare pentru a asculta cu adevărat. 


… Apoi căutați să fiți înțeleși 


Pentru a fi înțeleși, trebuie mai întâi să înțelegem care sunt nevoile, grijile, 


                                                           
5 COVEY R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura Alfa, pp. 222-246 
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prioritățile celeilalte persoane. Dacă ne expunem ideile clar, amănunțit, vorbim 
“pe limba clientului” mărim considerabil șansa unui dialog constructiv. Pentru 
o comunicare eficientă, trebuie să ascultăm clienții, să-i înțelegem, să le 
răspundem pe înțelesul lor. Trebuie să ținem mereu minte de elementul uman. 


Exerciții 


practice  


 


1. Descrieți pe scurt o situație când cineva nu v-a ascultat și a venit imediat 
cu o soluție. Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


2. Ce vă încurcă sa-i ascultați pe alții. Notați ideile Dvoastră. în spațiul de 
mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 


Auto-


evaluarea 
• Care sunt elementele de bază ale procesului de comunicare interumană? 


• Cum este realizată meoda gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi 
să fii înțeles”? 


Materiale 


de 


referință 


1. COVEY R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura Alfa, pp. 
222-246 


2. Das Kommunikationsquadrat,  
http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71 


3. TRAN V., STĂNCIUGELU I., Teoria comunicării, Ed. a 2-a, rev., 
Bucureşti, 2003, pp. 16-17 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71
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MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 


Sesiunea 5.  Instrumente de comunicare cu clienţii 
Obiective
: 


• fameliarizarea cu  limbajul  corpului; 
• evedenţierea principiilor distanții zonale; 
• evedenţierea rolului fiecărui gest în limbajul corpului; 
• identificarea interacţiunilor dintre limbajul corpului şi limbajul scris; 
• evedenţierea procesului scriere a comunicatului de presă. 


Cuvinte 
cheie:  


Limbajul  corpului, gesturi,  distanțele zonale, limbajul scris, comunicat 
de presă, piramida inversă. 


Conținut             


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Limbajul  corpului (trupului). Limbajul corpului (trupului) este o formă de 
comunicare non-verbală mentală și fizică a omului, constând din: 


• poziția corpului 


• gesturi 


• expresia facială 


• mișcarea ochilor 


Trimiterea și interpretarea acestor semnale se face aproape în întregime în 
subconștient. 


Numit şi comunicare nonverbală, limbajul trupului include toate acele forme de 
comunicare ce nu folosesc limbajul articulat adică expresiile emoţionale 
precum mimica ( de exemplu miscările ochilor, buzelor, sprâncenelor, contactul 
vizual), pantomimica (pozitia corpului, mersul, gesturile), atingerile, 
schimbarile petrecute la nivelul vocii, în ceea ce priveşte de exemplu întonaţia, 
ritmul sau intensitatea şi modificările de natură vegetativa ce au efecte 
sesizabile precum înroşirea, transpiraţia sau paloarea. Dar mai include şi 
elemente precum aspectul fizic general, îmbracămintea, mirosul sau spatiul 
vital. 


După constatarea lui Albert Mehrabian, din totalul mesajelor, aproximativ 7 la 
sută sunt verbale (numai cuvinte), 38 la sută sunt vocale (incluzând tonalitatea 
vocii, inflexiunea şi alte sunete guturale), iar 55 la sută sunt mesaje non-
verbale. Profesorul Ray Birdwhistell a făcut estimări similare în privinţa 
cantităţii comunicaţiilor non-verbale între oameni. Ca şi Mehrabian, el 
consideră că, în conversaţiile în doi, componentul verbal este sub 35 la sută, 
comunicările non-verbale reprezentând peste 65 la sută. Majoritatea 
cercetătorilor sunt în general de acord cu constatarea potrivit căreia 
comunicarea verbală este utilizată cu precădere pentru transmiterea 
informaţiilor, în timp ce canalul non-verbal este folosit pentru exprimarea 
atitudinii interpersonale, iar, în anumite cazuri, pentru a înlocui mesajele 
verbale. 


Una din cele mai serioase greşeli pe care un începător în ale limbajului trupului 
o poate comite este aceea de a interpreta un anumit gest izolându-l de alte 
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gesturi sau circumstanţe. Scărpinatul capului, de exemplu, poale însemna 
multe: mătreaţă, păduchi, sudoare, incertitudine, memorie proastă sau 
minciună, în funcţie de alte gesturi făcute concomitent. De aceea, pentru a le citi 
corect, gesturile trebuie privite întotdeauna în ansamblul lor. Limbajul trupului, 
asemenea oricărui alt limbaj, constă din cuvinte, propoziţii şi o anumită 
punctuaţie. Fiecare gest este asemenea unui cuvânt, iar un cuvânt poate avea 
mai multe înţelesuri. Numai analizat într-o propoziţie, alături de alte cuvinte, 
putem înţelege pe deplin sensul unui cuvânt. 


"Este posibilă falsificarea limbajului trupului nostru?" Răspunsul la această 
întrebare este, în general, "nu", datorită lipsei de concordanţă, care probabil 
apare între utilizarea principalelor gesturi, a microsemnalelor trupului şi 
cuvintele rostite. Palma deschisă, de exemplu, este asociată cinstei, dar atunci 
când escrocul îşi ţine palmele deschise şi zâmbeşte în timp ce spune o 
minciună, microgesturile sale îl trădează. Pupilele sale se contractează, una din 
sprâncene se ridică sau colţul gurii se smuceşte şi aceste semnale contrazic 
gestul palmei deschise şi zâmbetul sincer. Drept urmare, cel care receptează 
toate aceste semnale e tentat să nu dea crezare celor auzite. 


Distanțele zonale 


 
1. Zona intimă — între 15 şi 46 cm. 


Dintre toate distanţele zonale aceasta este, de departe, cea mai importantă; 
omul îşi apără această zonă ca o proprietate a sa. Doar celor apropiaţi 
emoţional le este permis să pătrundă în ea. Din această categorie fac parte 
îndrăgostiţii, părinţii, soţul sau soţia, copiii, prietenii şi rudele apropiate. 


2. Zona personală — între 46 cm şi 1, 22 m. 


Aceasta este distanţa pe care o păstrăm faţă de alţii la întâlniri oficiale, 
ceremonii sociale şi întâlniri prieteneşti. 


3. Zona socială — între 1, 22 m şi 3, 60 m. 


Această distanţă o păstrăm faţă de necunoscuţi, faţă de eventuali instalatori sau 
tâmplari care ne repară ceva în casă, faţă de factorul postai, vânzătorii din 
magazinele din apropiere, faţă de noul nostru angajat şi faţă de toţi cei pe care 
nu-i cunoaştem prea bine. 


4. Zona publică — peste 3, 60 m. 


Aceasta este distanţa corespunzătoare de fiecare dată când ne adresăm unui 
grup mare de oameni. 


Puterea palmei. Unul din cele mai puţin observate, dar, totodată, şi cele mai 
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eficiente semnale non-verbale este transmis de palma omului. Gesturile 
principale de îndrumare ale palmei sunt următoarele trei: palma îndreptată în 
sus, palma îndreptată în jos şi palma strânsă pumn, cu degetul arătător întins. 
Diferenţa dintre cele trei poziţii este ilustrată de următorul exemplu: să 
presupunem că îl rugăm pe cineva să ridice o cutie şi să o ducă într-un alt loc 
din aceeaşi cameră. Vom utiliza acelaşi ton, aceleaşi cuvinte şi aceleaşi expresii 
faciale, schimbând doar poziţia palmei. Palma întoarsă în sus este utilizată ca 
un gest de supunere, neameninţător, evocând gestul cerşetorului de pe stradă. 
Cel rugat să schimbe locul cutiei nu va simţi nici o presiune în cerere, iar în 
cadrul relaţiei normale de superior/subordonat nu se va simţi ameninţat. 
Palma întoarsă în jos asigură autoritate imediată. Cel căruia îi adresăm 
rugămintea are impresia că a primit un ordin de a muta cutia, iar în funcţie de 
relaţiile pe care le are cu noi, pot apărea la el sentimente contradictorii. De 
exemplu, dacă persoana solicitată este de acelaşi rang cu noi, ea poate refuza 
cererea noastră transmisă cu palma întoarsă în jos, mai degrabă ar satisface 
dorinţa noastră dacă am utiliza poziţia palmei în sus. Dacă e vorba de un 
subaltern, gestul palmei întoarse în jos este corespunzător, întrucât avem 
autoritatea de a-l utiliza. Palma închisă, cu degetul arătător întins devine o bâtă 
simbolică, cu care vorbitorul îl ameninţă pe ascultător pentru a-l supune. 
Degetul arătător întins este unul din cele mai iritante gesturi care pol fi utilizate 
în timpul conversaţiei, mai ales dacă vorbitorul, concomitent, bate şi ritmul 
cuvintelor sale. 


Încleștarea mâinilor.La prima vedere pare a fi un gest de încredere, deoarece 
unii dintre cei care îl folosesc zâmbesc adesea şi par a fi mulţumiţi. Este un gest 
de frustrare care semnalizează că cel în cauză îşi reprimă o atitudine negativă. 
Gestul are trei poziţii principale: mâinile încleştate înaintea feţei, mâinile 
încleştate si aşezate pe masă sau în poziţie de mijloc şi mâinile încleştate şi 
lăsate în poală în poziţie de şedere sau lăsate în jos când stăm în picioare. Ca în 
cazul tuturor gesturilor negative, trebuie făcut ceva pentru ca degetele celui în 
cauză să se desfacă, iar palmele şi partea din faţă a corpului să devină vizibile, 
altfel atitudinea sa ostilă se va menţine. 


Mâinile în poziția de coif. De el se folosesc, mai ales, cei care sunt siguri pe ei, 
persoane superioare sau care gesticulează puţin sau deloc şi care procedând 
astfel ne comunică încrederea lor în forţele proprii, indică o atitudine de 
siguranţă sau una de "sunt foarte deştept". Conducătorii de unităţi sunt cei care 
recurg adesea la această poziţie a mâinilor atunci când transmit instrucţiuni 
sau sfaturi subalternilor şi deosebit de frecvent este folosit în rândul 
contabililor, avocaţilor, managerilor şi al altor categorii asemănătoare. Gestul 
are două versiuni: coiful îndreptat în sus. 


Minciuna.Unul din cele mai răspândite simboluri ale inducerii în eroare îl 
reprezintă cele trei maimuţe înţelepte, care nu aud, nu spun şi nu văd nimic din 
ce e rău. Mişcările mâinii aduse la fată reprezintă forma de bază a gesturilor 
umane de inducere în eroare. Cu alte cuvinte, atunci când vedem, rostim sau 
auzim lucruri neadevărate sau care induc în eroare, adesea încercăm să ne 
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acoperim cu mâinile gura, ochii sau urechile. copiii utilizează cu dezinvoltură 
aceste gesturi evidente de inducere în eroare.  


Minciuna: Acoperirea gurii. Mâna acoperă gura, degetul mare apasă obrazul, 
în timp ce creierul trimite subconştient comenzi mâinii să încerce să oprească 
cuvintele mincinoase care se pronunţă. Mulţi oameni încearcă să mascheze 
gestul de acoperire a gurii, simulând că tuşesc. Dacă cineva utilizează acest gest 
în timp ce vorbeşte, faptul arată că respectivul minte. Dacă însă el îşi acoperă 
gura în timp ce vorbeşte altcineva, aceasta înseamnă că după presimţirea sa, 
acel ins minte. 


Minciuna: Atingerea nasului. Gestul atingerii nasului este, în o versiune 
deghizată a gestului de acoperire a gurii. El constă fie din câteva mişcări uşoare 
de frecare a dedesubtului nasului, fie dintr-o atingere grăbită, aproape 
imperceptibilă a acestuia. Atunci când ne apare în minte o idee negativă, 
subconştientul nostru îndrumă mâna să acopere gura - dar, pentru ca gestul să 
nu fie atât de evident, se atinge doar nasul. 


Minciuna: Frecarea ochiului."N-am văzut nimic rău" — spune maimuţa 
înţeleaptă, şi acest gest este dirijat de creier pentru a îndepărta inducerea în 
eroare, îndoiala sau minciuna pe care le "vede", sau de a evita să-l privească în 
faţă pe cel căruia îi spune o minciună. Bărbaţii de regulă îşi freacă ochii viguros 
şi dacă trag o minciună zdravănă privesc adesea în altă parte, de obicei în jos. 
Femeile utilizează o mişcare măruntă, tandră de frecare dedesubtul ochilor, 
pentru că, probabil, prin educaţie, evită mişcările robuste sau nu doresc să-şi 
strice fardul. Şi ele evită privirea celor care le ascultă, ridicând ochii spre tavan. 


Minciuna: Frecarea urechilor.De fapt este o încercare a ascultătorului de "a 
nu auzi răul", încercând să blocheze cuvintele prin aşezarea mâinii în jurul sau 
deasupra urechilor. 


Degetele în gură. O persoană îşi vâră degetele în gură atunci când se află sub 
presiune. Este o încercare inconştientă din partea sa de a redobândi siguranţa 
sugarului de la pieptul mamei. Copilul mic înlocuieşte sânul mamei cu degetul 
mare şi, când devine adult, îşi vâră în gură nu numai degetele, dar şi altfel de 
obiecte, ca ţigara, pipa, pixul şi altele. Pe când gesturile aducerii mânii la gură 
implică de cele mai multe ori minciuna ori înşelăciunea, gestul introducerii 
degetului în gură este o manifestare exterioară ă unei nevoi interioare de 
liniştire. La apariţia acestui gest este potrivit ca persoana în cauză să fie 
încurajată şi calmată. 


Mâna dusă la obraz şi la bărbie. Când cel care ascultă începe să-şi folosească 
mâna ca suport pentru cap, înseamnă că a apărut starea de plictiseală. Mâna 
închisă aşezată pe obraz, adesea cu degetul arătător aţintit în sus, exprimă o 
apreciere pozitivă din partea celui care ascultă. 


Încrucișarea brațelor. A te ascunde după o barieră de protecţie este o reacţie 
umană firească cu care ne-am deprins din fragedă copilărie. Când ne simţeam 
ameninţaţi, ne ascundeam după obiecte solide, ca mesele, scaunele, alte obiecte 
de mobilier sau după fusta mamei. Înaintând în vârstă vom perfecţiona în 
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continuare gestul până ce el va înceta să mai fie bătător la ochi pentru alţii, 
încrucişând un braţ sau amândouă, pe piept se formează o barieră care, în fond, 
nu este altceva decât o încercare de a ţine la distanţă o ameninţare sau un 
eveniment indezirabil. Gestul obişnuit al încrucişării braţelor este un gest 
universal care exprimă, aproape pretutindeni, o atitudine defensivă sau 
negativă. 


Gesturi ale capului. Există 3 poziţii de bază ale capului: prima este capul ţinut 
drept; aceasta este poziţia omului cu o atitudine neutră faţă de cele auzite. 
Capul înclinat într-o parte — poziţia a doua — semnifică o trezire a interesului. 
Capul înclinat în jos — poziţia a treia — semnalizează o atitudine negativă şi 
chiar una de judecare critică. Pentru a putea comunica cu un asemenea individ, 
trebuie să-l determinăm să ridice capul sau să-l încline într-o parte. 


Ambele mâini după cap. Acest gest este tipic pentru oamenii care se simt 
încrezători, dominanţi sau, dintr-un anume motiv, superiori faţă de alţii. Este 
un gest utilizat de indivizi "atotştiutori", dar care îi irită pe mulţi atunci când 
este folosit faţă de ei. 


Comunicarea în scris. Reguli de bază: 


1. KISS – Keep It Short and Simple (scurt și simplu). Dacă e posibil, separați 
frazele lungi în propoziții mai scurte. Textul e mai ușor de înțeles, dacă 
fiecare propoziție are o singură idee. Utilizarea unui limbaj simplu duce 
la o înţelegere imediată. 


2. Tratați orice subiect în mod complet pentru a nu provoca frustrări celui 
care citeşte. 


3. Utilizați liste numerotate în loc de fraze și paragrafe lungi, deoarece 
listele ne ajută să: 


a. structurăm ideile 


b. simplificăm limbajul utilizat 
4. Activați verificarea ortografică și verificarea gramaticală în Word – 


greșelile fac ca textul să fie mai greu de citit și influențează în mod 
negativ imaginea întregii întreprinderi.  


5. În cazul comunicării în scris, avantajele şi facilităţile oferite de limbajul 
non-verbal trebuie suplinite prin claritatea, concizia şi logica mesajului, 
precum şi prin utilizarea de materiale ilustrative adecvate (fotografii, 
scheme etc.). În plus, cel care difuzează o informaţie scrisă nu va avea 
ocazia (decât destul de rar) să răspundă la întrebările pe care şi le-ar 
putea pune publicul, aşadar el va trebui să utilizeze empatia, punându-şi 
singur aceste întrebări încă de la început şi oferind răspunsuri la ele. 


6. În cazul relaţiilor publice cele mai des utilizate genuri ale comunicării în 
scris sunt: 


o comunicatul de presă 


o articolul 
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o advertorialul 


o broşuri, pliante 


o rapoartele anuale 


o texte pentru site-ul întreprinderii 


Comunicatul de presă 


7. Comunicatul de presă este un mijloc simplu și eficient cu ajutorul căruia 
se transmite presei o informație despre întreprindere, în speranța că 
mesajul va ajunge la publicul căruia îi este adresat. Pentru a fi publicat, 
comunicatul trebuie să conțină o informație care ar fi o noutate sau să 
prezinte un anumit interes pentru o categorie importantă de public.  


8. Structura unui comunicat de presă: 


a. informaţiile care compun comunicatul sunt ordonate în ordinea 
descrescătoare a importanţei lor, cele mai însemnate informaţii 
aflându-se în primul paragraf. 


b. încheierea trebuie să cuprindă doar informaţii ne-esenţiale, pe 
care nu vă aşteptaţi să le găsiţi în paginile ziarului. 


c. Structura unui comunicat de presă: piramida inversă 


 


Figura 6. Structura unui comunicat de presă: piramida inversă 
Exerciții 


practice  


 


1. Reprezentaţi mai jos regurile comunicatului scris a planului 
intreprinderii furnizoare de servicii de alimentare cu apa si canalizare 
Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


2. Este posibilă falsificarea limbajului trupului nostru? Notați ideile 
Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Auto-
evaluarea 


• Ce înţelegeţi prin limbajului trupului ? 


• Care  sunt caracteristicile limbajului trupului ? 


• Enumeraţi principiile directoare pentru comunicarea scrisă. 


• Identificaţi care este structura unui comunicat de presă: piramida 
inversă ? 


• Care este corelaţia dintre politicile sectoriale şi cele teritoriale? 


• Enumeraţi care sunt cele mai des utilizate genuri ale comunicării în 
scris? 


Material


e de 


referință 


1. COVEY R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura Alfa, pp. 
222-246 


2. TRAN V., STĂNCIUGELU I., Teoria comunicării, Ed. a 2-a, rev., Bucureşti, 
2003, pp. 16-17 


3. PEASE P., Limbajul trupului, Allan Pease, Editura Polimark, Bucureşti, 
1997 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


29 


 


MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 


Sesiunea 6.  Managementul conflictelor şi comunicarea de criza în PR 
Obiectiv


e 
• conștientizarea necesității studierii managemntului conflictului; 


• evedenţierea cauzelor apariţiei conflictului; 


• familiarizarea cu principalele strategii de soluționare a conflictelor; 


• conștientizarea necesității comunicării eficiente cu publicul pe parcursul 
unei crize. 


Cuvinte 


cheie: 
Conflict, criză, cauzele conflictului,strategii de soluționare a conflictelor, 
aisbergul conflictului, modelul Thomas-Kilmann. 


Conținut 


 


 CONFLÍCT, conflicte, s. n. 1. Neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord; 
antagonism; ceartă, diferend, discuție (violentă). Din lat. conflictus.  


Începem cu o discuție. Trainerul întreabă participanții care este părerea lor 
despre “Ce este un conflict”. Răspunsurile le scriem pe flipchart. La urmă 
ajungem la definiția: 


Conflictul este o trăsătură normală şi inevitabilă a activităţii umane: 


• Este o situație de dezacord, de dispută; 


• Când 2 sau mai multe părți; 


• Care depind una de alta; 


• Au interese, ambiţii, dorinţe diferite şi care nu pot fi combinate; 


• Sunt conștiente de starea lor de opoziție; 


• Și încearcă prin presiune și/sau forță; 


• Să-și realizeze/impună interesele personale și/sau planurile de acțiune; 


• Și par a fi sau sunt în realitate ireconciliabile sau incompatibile. 


Cauzele conflictului. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                            Figura 8. Conflictul - ca un aisberg 


Conflictul este ca un aisberg: o mica parte vizibilă și o parte mult mai mare 
“ascunsă sub apă”. 
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a. La suprafață ce avem, ce este vizibil?  


1. Oamenii strigă 


2. Afirmă că o anumită situație nu poate fi rezolvată 


3. Fiecare insistă că anume el are dreptate 


4. Nu se aud unul pe celălalt 


b. Ce se află “sub apă”, nu este atât de evident?  


Anume aceasta este sursa, cauza conflictelor, este ceea, ce trebuie “să căutăm”, să 
ascultăm, să înțelegem. Iar pentru a rezolva, a aplana un conflict, trebuie să aflăm 
care este cauza. 


Cauzele conflictului: 


• Diferențele între persoane (caracter, atitudine, preferințe, opinii, nevoi etc) 


• Lipsa de informație; 


• Păreri diferite despre ce este relevant, important; 


• Lipsa comunicării (se acumulează tensiunea și persoana “explodează”); 


• Deficiențe în comunicare sau neînțelegerile ( oamenii deseori comunică 
imperfect însă presupun că au făcut-o foarte clar – apar neînțelegerile). 
Inclusiv modalitate de comunicare a informației; 


• Valorile personale. Valori – convingerile noastre despre ce este important, 
principiile care ne guvernează viața, ceea ce prețuim. Iar când sunt atacate 
valorile, oamenii reacţionează destul de dur deoarece simt că le este lezat 
respectul de sine; 


• Comportament neadecvat (negativ, antisocial, act de egoism, minciună, 
comportament neadecvat situației); 


• Agresivitate – este o relaţie reciprocă între agresivitate şi conflict; 
agresivitatea este fie cauza, fie forma de manifestare, fie rezultatul 
conflictului. 


Cum se manifestă un conflict. 


• Un conflictul poate fi rezolvat de la bun început 


• Agravarea conflictului se manifestă prin: 


• disconfort (stare neplăcută, parcă presimțim ceva); 


• incidente (fapte mărunte, dar care ne supără); 


• neînţelegere (interpretăm greșit ceea ce celălalt a spus, a făcut, 
suntem suspicioși, facem concluzii incorecte); 


• tensiune (starea de încordare, iritare, relaţia se complică prin 
atitudini negative şi idei fixe); 


• criză (un pas mai violent, când nu mai este comportament 
“normal”, au loc acte necugetate). 


Strategii de soluționare a conflictelor. Modelul Thomas-Kilmann. Cum 
soluționăm un conflict? Majoritate dintre noi au un stil "natural" de soluționare a 
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conflcitelor, care corespunde celor 5 moduri elaborate în anii 1970 de 
cercetătorii Kenneth Thomas și Ralph Kilmann. Aceste 5 modalități rezultă  din 
combinarea a 2 dimensiuni: preocuparea pentru celălalt sau cooperarea și 
preocuparea pentru sine sau asertivitatea. Astfel datorită acestui model putem 
afla propriul stil de gestionare a conflictelor. Aceste stiluri individuale se 
dezvoltă pe parcursul timpului, din cauza personalității, a experiențelor trăite, 
însă stilul poate fi și modificat. (Asertivitate – o combinaţie reuşită de fermitate 
şi bun simţ; capacitatea de a exprima ceea ce dorim şi ce cerem într-o anumită 
situaţie, dar fără a leza pe cei din jur, în limitele bunului simț.) 


Cele 5 strategii principale de soluționare a conflictelor sunt: competiția, 
colaborarea, compromisul, acomodarea și evitarea. Niciun stil nu este mai 
bun decât altul pentru toate situațiile. Toate stilurile pot fi folosite în mod 
eficient în contextul corect și este important să ne dezvoltăm abilitatea de a alege 
stilul care corespunde cel mai bine situației date. 


 


 


 


 


 


 


Figura 9. Modelul Thomas-Kilmann 


Competiția: Persoanele cu un stil competitiv au o abordare de tip câștig-
pierdere. Ele știu exact ce vor și își susțin cu încăpățânare punctul de vedere. Ei 
acționează într-un mod puternic asertiv pentru a-și atinge obiectivele și sunt mai 
puțin interesați de opiniile sau problemele altora. Ei nu văd niciun sens în 
cooperarea cu partenerul de conflict. Această abordare este o soluție bună în 
situații urgente, când trebuie de luat o decizie rapidă sau nepopulară (cum ar fi 
concedierea unei persoane). Însă în altfel de situații, stilul competitiv duce la 
furie, antipatie, ură. 


Colaborarea: “Colaboratorii” încearcă să satisfacă doleanțele tuturor celor 
implicați în conflict. Nu sunt lipsiți de asertivitate, dar respectă poziția celuilalt și 
se străduiesc să mențină o atmosferă de parteneriat pentru ca ambele părți să-și 
realizeze obiectivele. Spre deosebire de tipul competitiv, ei caută un rezultat 
câștig-câștig. Acest stil este util în cazuri mai complexe, când este necesar de a 
obține soluția optima; atunci când mizele sunt prea importante de ambele părți 
și nu există loc de compromis sau atunci când grupul respectiv are în spate o 
istorie de conflicte. Însă în cazul acestei abordări, soluționarea conflictului poate 
necesita mult timp și efort. Colaborarea este cea mai eficientă modalitate de 
gestionare a conflictelor atunci când oamenii doresc să rămână în relații bune și 
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după încetarea disputei. 


Compromisul: un scenariu în care părțile recurg la concesii și cedează unele 
lucruri mai puțin importante pentru a obține victorii mai mari. Compromisul 
este comun în situații unde este nevoia de a găsi o soluție temporară, atunci când 
forțele sau obiective sunt egale, sau, când există presiunea unui termen-limită. 
Compromisul este deseori o metodă alternativă de soluționare a conflictelor 
atunci când colaborarea sau competiția au eșuat. Însă trebuie de evitat capcana 
de a recurge la compromis de la bun început, fără a încerca în prealabil o 
abordare de tip colaborare (în compromis părțile cedează la anumite lucruri și 
rămân totuși nemulțumite de rezultat). 


Acomodarea: Este tipul preocupat de nevoile altora și de relațiile cu ceilalți, în 
detrimentul propriilor interese și obiective (prototipul sacrificiului de sine). 
Aceste persoane sunt extrem de cooperante, putând fi însă ușor de convins să 
cedeze chiar și atunci când nu este necesar. Stilul se poate explica prin altruism 
sau pur și simplu printr-o lipsă de încredere în sine și chiar teamă. Acomodarea 
este o abordare potrivită atunci când adversarul deține o soluție mai bună, 
atunci când pacea este mai de preț decât victoria, sau atunci când dorim să 
păstrăm relații armonioase în schimbul unor viitoare favoruri. Totuși, trebuie să 
fim conștienți că aceste favoruri nu pot fi mereu întoarse, prin urmare 
acomodarea nu este tocmai cea mai bună soluție de gestionare a conflictelor. 


Evitarea: Cei care aleg această abordare încearcă să fugă de situație, se retrag 
din ea, mentinând neutralitatea. Nu îi preocupă nici interesele celorlalți, nici 
interesele proprii. De ce? Fie pentru că se tem să își asume responsabilitatea 
pentru o decizie controversată, fie pentru că nu vor să accepte o decizie impusă 
sau pur și simplu nu vor să rănească sentimentele celor din jur. Este stilul cel mai 
potrivit atunci când nu ai nicio șansă de a câștiga, atunci când miza conflictului 
nu este importantă. De asemenea, evitarea poate reprezenta o soluție, atunci 
când avem nevoie de timp pentru a analiza situația și pentru a elabora o 
strategie de rezolvare a conflictului. Acest stil este, de asemenea, eficient într-o 
atmosferă încărcată emoțional, întrucât permite calmarea spiritelor și analiza la 
rece a problemei.  


Schimbarea perspectivelor pentru soluționarea conflictelor.  


 Cadrul vechi Cadrul nou 
1. Ori eu, ori el. Amândoi. 
2. Nu exista nicio speranță. Este posibil, putem găsi soluția. 
3. Nu e drept să avem acest conflict. Conflictele de acest tip sunt normale. 
4. Nu merita sa ne gândim la asta. Nu trebuie să neglijăm conflictul. 
5. Nu este înțelept să faci concesii, să 


cedezi. 
Trebuie să căutăm cât mai multe soluții. 


6. Nu eu am început, de ce sa iau eu 
inițiativa? 


Aș putea contribui la rezolvarea 
conflictului? 


7. “Blocat” în trecut. Orientat către viitor. 
Rolul pozitiv al conflictelor. Deși tradițional conflictele sunt percepute ca 
evenimente negative și distructive, ele au și un rol pozitiv, deoarece: 
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• Indică existența unei probleme 


• Ne permit să găsim soluții 


• Sunt o sursă a schimbărilor, a progresului 


• Oportunități de dezvoltare 


• Trezesc interesul și curiozitatea 


• Preîntimpină stagnarea 


• Ne ajută să cunoaște, oamenii din jurul nostru, să aflăm care sunt 
tendințele în societate 


Comunicarea de criza în relaţii publice. 


DEX: CRÍZĂ, crize, s. f. 1. Manifestare a unor dificultăți (economice, politice, 
sociale etc.); perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) 
care se manifestă în societate. 


Orice organizație poate avea parte de un eveniment de criză. Unele crize pot fi 
prevăzute și controlate, altele  nu pot fi anticipate, însă ele oricum trebuie 
gestionate corect și la timp. Însă oricât de mult nu am încerca să anticipăm, să 
oprim sau să controlăm un eveniment de criză, pot exista momente pe care nu le 
putem controla de ordin tehnic, financiar. 


Deseori astfel de momente daca nu sunt corecte gestionate mai ales dpdv al 
comunicării pot crea pagube mari, poate fi afectată serios imaginea 
întreprinderii. În timpul unor evenimente de criză se impun anumite “simboluri”, 
se atașează careva “clișee”, care după asta mult timp sunt asociate cu imaginea 
organizației. Evenimentele de criză duc la pierderea încrederii din partea 
clienților, mass-media, publicului general, anume de aceasta este important să le 
gestionăm la timp și corect. 


Managementul evenimentelor de criză. Nu există metode standard de 
gestionare a evenimentelor de criză care pot fi aplicate în cazul tuturor crizelor. 
Sunt 3 faze ale managementului de criză: 


• Etapa de pre-criză: Anticiparea și evitarea unei crize, pregătirea pentru o 
eventuală criză – în acest caz este important să facem tot posibilul și să 
evităm criza. 


• Criza: Intervenția pe parcursul unei crize(răspunsul) – trebuie de concentrat 
pe limitarea răspândirii crizei, comunicarea cu publicul și pe luarea 
măsurilor necesare. 


• Post-criză: “Învățarea lecțiilor” – după ce criza a avut loc, trebuie de înțeles 
de ce s-a întâmplat și de luat măsurile necesare pentru ca ea să nu se repete 
în viitor. 


Pentru o comunicare eficientă cu publicul pe parcursul unei crize, următoarele 
acțiuni sunt importante: 


• Trebuie să ne adresăm publicului imediat când criza s-a declanșat, a fost 
descoperită 


• Trebuie să fim onești 
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• Să cooperăm cu jurnaliștii 


• Să arătăm că ne preocupă acest eveniment precum și victimele crizei 


• Să facem posibil schimbul de informație între public și organizație 


• Să numim o persoană (sau un grup de persoane) responsabilă pentru 
comunicarea cu mass-media 


• Să avem o poziție unică din partea organizației 


• Să informăm toți angajații despre criză 


Regulile de comunicare în timpul unui eveniment de criză: 


1. Este nevoie ca organizația să-și definească o poziție oficială unică, care va 
fi comunicată publicului larg. Nu trebuie de comunicat careva aprecieri, 
păreri sau sentimente personale. 


2. Trebuie de respectat lista persoanelor autorizate să discute cu publicul și 
mass-media. Toți angajații trebuie să fie informați că nu trebuie să discute 
cu jurnaliștii și să facă declarații publice despre evenimentul de criză. 
Răspunsul angajatului când este contactat de un jurnalist: “Iată datele de 
contact ale persoanelor responsabile de comunicare. Vă rugăm să-i 
contactați pentru informație adăugătoare. ” Răspunsul clienților ar trebui 
să fie: “Am încredere în organizația unde lucrez, în colegi. Sunt sigur că 
organizația a luat decizia corectă.” 


3. Trebuie să fim calmi, să nu intrăm în panică 


4. Să nu discutăm detaliile crizei cu membrii familiei, prietenii – criza se 
referă la serviciul nostru, nu este ceva personal 


5. Este necesar de urmărit reacția publicului și de reacționat, de luat 
măsurile necesare (spre ex de organizat o conferință de presă) 


6. Este indispensabil de avut un plan de acțiune pentru situațiile de criză 


Ce NU trebuie de făcut în timpul unei crize (duce la pierderea imaginii): 


• Tăcerea instituției; 


• Să răspundem cu “nu avem nimic de comentat”; 


• Să afirmăm că nimic nu s-a întâmplat; 


• Să demonstrăm lipsă de responsabilitate, afirmând că nu este vina 
noastră; 


• Să-i învinovățim pe acei care au oferit informația publicului. 


 


Exerciții 


practice 
1. Enumeraţi situaţiile cînd conflictele au un rol pozitiv. Notați ideile 


Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


2. Care sunt regulile de comunicare în timpul unui eveniment de criză ? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 


Auto- 
Evaluare 


• Ce strategii de soluționare a conflictelor cunoaşteţi ? 
• Care sunt cele 3 faze ale managementului de criză? 
• Ce lecții trebuie să însușească întreprinderi furnizoare de servicii de 


alimentare cu apă şi canalizare în timpul unei crize ? 
Material
e de 
referință 


1. CLOKE K., GOLDSMITH J., Resolving Conflicts at Work, San Francisco: Jossey-
Bass, 2000 


2. Dicționarul explicativ al limbii române 
3. KENNETH W. TH., KILMANN R.,  The Joy of Having Created the TKI Assessment, 


2015, http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-
mode-instrument-tki 


4. SUPORT DE CURS MANAGEMENTUL CRIZELOR, România Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş” Arad 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 1. Managementul tehnic și operațional al rețelelor de AAC 
Obiective • familiarizarea cu importanța managementului rețelelor de alimentare cu 


apă și canalizare în managementul serviciilor publice; 
• identificarea componentelor managementului rețelelor de alimentare cu 


apă și canalizare; 
• enumerarea cerințelor pentru implementarea unui management al 


rețelelor de AAC; 
• discutarea situației actuale a Republicii Moldova privind managementul 


rețelelor de AAC. 
Cuvinte si 


sintagme 


cheie: 


serviciilor publice, managementul tehnic, rețelelor de AAC, Planul de 


management al activelor, cerințe , obiective, strategii, inventar, 


monitorizare, evaluare. 


Conținut 


 


Managementul tehnic și operațional al rețelelor de AAC. Serviciile publice de 
alimentare cu apă şi canalizare joacă un rol capital pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii tuturor cetăţenilor şi pentru lupta împotriva excluderii sociale şi 
izolării. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare se află în centrul 
dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă 
autorităţile publice într‐o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de 
a veghea la buna funcţionare a pieţei şi pe de altă parte, de a garanta interesul 
general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor şi 
conservarea bunurilor publice atunci când piaţa nu reuşeşte să o facă. 


Evoluţia actuală a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în 
Europa poate fi caracterizată astfel: 


- Sectorul trece printr‐o perioadă de schimbări majore în întreaga 
Europă; 


- Deschiderea pieţei serviciilor şi globalizarea sunt două provocări de 
mare actualitate, la care fiecare ţară trebuie să dea un răspuns; 


- Se conştientizează tot mai mult dimensiunea socială a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare şi impactul pe care acestea îl 
au asupra coeziunii sociale; 


- În ţările unde a fost deschisă piaţa şi s‐a trecut la privatizarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a fost necesară 
înfiinţarea unor autorităţi de reglementare; 


- Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare trebuiesc 
organizate regional. 


Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova 







 


37 


 


necesită investiții pentru a îmbunătăți siguranța în funcționare și pentru 
reabilitarea infrastructurii învechite și deteriorate .Multe din aceste servicii 
publice nu generează suficiente venituri din tarife pentru a-și acoperi integral 
costurile cu furnizarea serviciului , fapt pentru care operatorii de apă întârzie 
activitățile de intreținere și amână investițiile de capital necesare bunei 
funcționări a serviciilor .  


Pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor, este necesar un plan 
coerent demanagement al activelor. 


Operatorii de apă dispun de un număr important de active, in marea lor 
majoritate situate subteran, sub forma de rețele de apă si rețele de canalizare 
care necesita urgent investiții pentru a putea asigura serviciile de calitate 
așteptate de beneficiari . Managementul infrastructurii de aprovizionare cu 
apă și canalizare trebuie realizată punănd accent pe rentabilitate și pe nevoile 
clienților pentru a asegura servicii la nivelul solicitat. 


Daca nu se oprește procesul de imbătrânire a infrastructurii de alimentarea cu 
apa și canalizare, intr-un interval de timp rezonabil, și managementul nu se va 
realiza după principii moderne de performantă , nivelul serviciilor va scădea 
continu . Pentru a evita acest lucru este necesară o evaluare detaliată și exactă 
a situației reparațiilor și a performanței serviciilor pentru a realiza ulterior o 
planificare eficientă. 


Planul de Management al Activelor urmărește reducerea costurilor legate 
de ciclul de viața al activelor, concomitent cu menținerea serviciilor la nivelele 
cerute și cu menținerea stării corespunzătoare a activelor necesare serviciilor 
de alimentare cu apă și canalizare.  


Planul de Management al Activelor ajută operatorul de apă în planificarea 
eficientă a investițiilor necesare, în asigurarea continuă a serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare de calitate în condiții de rentabilitate . 


 Managementul activelor si planificarea ulterioara pe termen lung reprezintă 
cheia dezvoltarii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare. 
Managementul activelor implică colectarea sistematică a datelor din sistem și 
utilizarea metodelor analitice precum analiza costului pe durata de viața si 
evaluarea riscului.  


Folosind conceptele de management al activelor, operatorii de apă pot 
micșora costul total de proiectare, achiziție, exploatare, întreținere, înlocuire 
și casare a activelor pe întreaga lor durată de viată, concomitent cu asigurarea 
nivelului de servicii dorit. 


Strângerea, distribuirea si analiza datelor privind activele permite 
operatorului de apă să ia decizii bine fundamentate privind managementul 
activelor. Operatorii de apă pot folosi informația colectata pentru alocarea 
eficientă a resurselor si pentru a decide dacă este mai eficient să repare sau să 
înlocuiască anumite active. 


Managementul activelor este un proces continu, care coordonează achizitia, 
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utilizarea si casarea activelor aferente sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare pentru imbunătățirea nivelului serviciilor și minimalizarea 
costurilor pe perioada duratei de viața a activelor. 


Importanța managementului rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Managementul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
contribuie la planificarea eficientă a investitiilor de capital.  


Cunoașterea stării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare permite : 


• Alocarea eficientă a fondurilor pentru investiții; 


• Intocmirea unor planuri realiste de investitii de capital; 


• Creșterea duratei de viață a activelor; 


• Asigurarea nivelului corespunzător al serviciului; 


• Înțelegerea necesitaților financiare pe termen lung. 


Datele colectate, analizate si distribuite printr-un sistem de management al 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pot fi folosite pentru: 


• Fundamentarea deciziilor privitoare la mentinerea, reabilitarea si 
inlocuirea activelor ceea ce duce la o exploatare mai eficientă a 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 


• A comunica mai bine cu autoritațile locale si populația ceea ce permite 
o abordare bine fundamentată în relația cu acestea 


Orice Plan de management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
trebuie să fie bazat pe o baza de date operaționale , un inventar al activelor , 
care va conține toate informațiile descriptive, tehnice, funcționale, de 
performantă si uzură despre active.  


În ceea ce priveste activele situate subteran , rețelele de apă și canalizare , 
este foarte dificilă monitorizarea deteriorării si implementarea lucrărilor de 
intreținere si inlocuire , la un moment oportun. Colectarea sistematică a 
datelor operaționale si inregistrarea intr-o baza de date va permite 
inregistrarea datelor privind gradul de deteriorare, de uzură și pe baza 
acestor date se poate estima performanta rețelelor.  


Managementul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare permite 
identificarea punctelor din sistem unde finanțarea este absolut necesară 
pentru gestionarea riscurilor asociate cu posibile avarii ale activelor, 
optimizând astfel alocarea fondurilor in vederea menținerii sistemului la un 
nivel funcțional satisfăcător pentru beneficiari.  


Neasigurarea unui management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
eficiente are consecințe negative, majore precum: 


• Mărirea costurilor de distribuție a apei potabile respectiv a colectării 
apelor reziduale datorită creșterii numărului de defecte pe rețelele de 
alimentare cu apă și canalizare; 
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• Evaluarea incorectă a capacităților de producție a apei potabile ca 
urmare a pierderilor mari pe rețelele de apă și a capacităților de 
tratare a apei uzate ca urmare a infiltrațiilor mari în rețelele de 
canalizare; 


• Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu consum 
ridicat de energie și materiale ca urmare a pierderilor mari de apă și 
infiltrațiilor mari în sistemul de canalizare;  


• Imposibilitatea furnizării continue a serviciilor ca urmare a opririlor 
frecvente cauzate de defecțiuni. 


Dificultăți în implementarea planului de management al rețelelor de 
AAC. Folosind conceptele de management al activelor, operatorii de apă pot 
micșora costul total de proiectare, achiziție, exploatare, întreținere, înlocuire 
și casare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe întreaga lor durată 
de viată, concomitent cu asigurarea nivelului de servicii dorit. 


În implementarea planului de management al activelor operatorii de apă pot 
întîmpina dificultăți astfel: 


• Pentru determinarea stării activelor existente și cerințelor de investiții 
ulterioare, operatorii de apă trebuie să culeagă și să integreze date 
complete si corecte, ceea ce ar putea necesita resurse financiare 
considerabile; 


• Gestionarea eficientă a informației poate fi dificilă dacă datele existente 
sunt incomplete și incorecte sau dacă provin din mai multe 
departamente; 


• Implementare de succes necesită o schimbare culturala , 
departamentele obișnuite să lucreze independent trebuie să se 
coordoneze si să distribuie informația la toți cei implcați; 


• Operatorii de apă pot fi în situația în care eforturile pentru o 
planificare pe termen lung să nu fie compatibile cu prioritățile pe 
termen scurt. 


 


Componentele managementului rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Implementarea elementelor de bază ale managementului 
activelor este un proces iterativ pe care oganizatiile il pot incepe in mod 
diferit. Operatorii de apă pot incepe prin identificarea necesităților sau prin 
stabilirea obiectivelor privind nivelul si calitatea serviciilor pe care vor să le 
furnizeze. 


Relaționarea între elementele managementului activelor poate influenta 
modul in care un operator își administrează rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare. Spre exemplu, odata ce un operator a finalizat o analiză de risc, 
poate decide să diminueze efortul necesar pentru întocmirea unui inventar 
extrem de detaliat al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare , pentru a se 
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concentra in primul rand asupra activelor ce necesita intervenții urgente. 


Componentele managementului rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare sunt: 


- Colectarea si organizarea informației detaliate referitoare la active; 


- Colectarea informației de bază despre rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare îi ajută pe manageri să identifice problemele legate de 
infrastructură și să ia decizii bine fundamentate privitoare la active.  


Un inventar al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare trebuie sa cuprindă: 


• Informații descriptive referitoare la rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare, care să includă informații precum : vârsta, dimensiune, 
caracteristici tehnice și constructive, locație și data instalării; 


• Evaluarea gradului de uzură , date istorice privind exploatarea, 
întreținerea și reparațiile , durata de viața estimată și ramasă , 
criticitatea; 


• Valoarea, inclusiv costurile istorice, amortizarea și costul de înlocuire. 


Analiza datelor pentru stabilirea priorităților și luarea unor decizii bine 
fundamentate cu privire la active. 


In procesul de management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
operatorii aplică metode analitice pentru identificarea șabloanelor si 
tendințelor pe setul de date colectate. Acestea pot fi folosite la identificarea 
riscurilor si priorităților, și optimizarea deciziilor privind reparațiile, 
intreținerea și înlocuirea activelor.  


Astfel de metode sunt:  


Analiza costului pe ciclu de viață. Managerii analizeaza ciclul de viața al 
activelor, luând în considerare costul total al acestora pe durata de viață, nu 
numai costul initial. Prin această metodă, când sunt evaluate alternativele de 
investiții, se ia in calcul eficiența in exploatare, frecvența operațiilor de 
întreținere si reparații, și alți factori care se reflectă în costuri. 


Evaluarea riscului / criticității. Managerii folosesc analiza de risc pentru a 
determina căt de critică este starea unui activ pentru exploatarea sistemului, 
considerând atât posibilitatea ca acel activ să se deterioreze cât și impactul 
acestui fapt asupra costurilor și influența asupra nivelului și calității 
serviciului. Pe baza acestei analize managerii stabilesc prioritățile. 


Integrarea datelor și luarea deciziilor în cadrul organizației. Managerii se 
asigură că informația este completă , coerentă și este astfel organizată încât sa 
fie accesibilă celor care au nevoie de ea. Printre altele, baza de date a 
organizației trebuie să fie complet integrată , fiecare activ să aibă un cod unic, 
folosit de către toata organizația. Luarea deciziilor cheie în cadrul organizației 
trebuie făcută cu participarea tuturor departamentelor responsabile, fapt care 
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duce la luarea in considerare a tuturor informațiilor relevante. 


Corelarea strategiei privind reabilitarea infrastructurii cu obiectivele 
serviciului, bugetul de exploatare și planurile de investiții de capital . 
Obiectivul unei organizații este legat de nivelul si calitatea serviciilor 
elemente care pot fi cuantificate prin indicatori de performanșă cu ar 
fi :conformarea la standardele de calitare, frecvența avariilor, timpul de 
răspuns la reclamații, etc. Indicatori de performanță sunt elemente 
importante care trebuiesc avute în vedere in managementul rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare. La identificarea necesităților și priorităților de 
investiții, trebuiesc stabilite tipul și nivelul acestor indicatori pentru a atinge 
obiectivele legate de nivelul si calitatea serviciului.  


Situația actuală în Moldova privind managementul rețelelor de AAC 


Pentru majoritatea operatorilor din Republica Moldova , procedurile curente 
de întreținere se aplică doar pentru menținerea în funcțiune a principalelor 
componente ale sistemului (aprovizionarea cu apă potabilă sau retelele de 
canalizare). Nu există o planificare a operațiunilor de întreținere și uneori nici 
proceduri de clare, singurele reguli existente fiind cele bazate pe normativele 
tehnice.  


Managementul activelor nu este o practică curentă deoarece Planuri de 
întreținere și reparații, Strategii de înlocuire și Programe de investiții de 
capital nu sunt întocmite și urmărite de majoritatea operatorilor 


Cerințe pentru implementarea unui management al rețelelor de AAC 


Pentru a avea un management al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
performant operatorul de apă trebuie să colecteze date complete si precise . 


Operatorul va evalua: 


• Situația datelor existente; 


• Capacitatea de a coordona datele existente în toate departamentele; 


• Necesitatea de a optimiza tehnologia; 


• Capacitatea de stoca si utiliza date complete si precise. 


Operatorul de apă va identifica actívele prin localizarea și codificarea 
componentelor principale ale sistemului după care va corela informațiile 
astfel încât să fie compatibile pentru toate compartimentele : financiar, 
economic, tehnic, și de management.  


Identificarea se face prin evidențierea pe hărți , pe suport de hârtie sau 
electronic a rețelelor de apă și canalizare precum și a reparațiilor . 
Informațiile de pe aceste hărți se transpun într-o baza de date, in varianta cea 
mai simplă chiar in format excel sau într-un program specializat pentru 
managementul activelor.  


Se realizează un inventar al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
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respectiv o bază de date cu informatii despre: 


- Vârsta, starea și locația activelor; 


- Dimensionea și/sau capacitatea activelor; 


- Valoarea activelor : costul inițial si costul actual de înlocuire; 


- Data instalării și durata estimată de funcționare; 


- Istoricul lucrărilor de întreținere : frecvența și data reparațiilor; 


- Istoricul indicatoarelor de performanță în funcționare : numărul de 
reclamații și timpul de răspuns;  


- Materialele din care sunt construite și lucrări de întreținere 
recomandate. 


Planul de management al activelor pentru serviciile de apă și ape uzate va 
necesita următoarele:  


- Realizare unui inventar al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
cu date relevante despre acestea; dimensiunea acestora , marerialul și 
caracteristicile activului , evaluarea privind starea si performanța 
acestora; 


- Stabilirea valorii activelor in compatibilitate cu cerintele sistemelor de 
contabilitate financiară; 


- Stabilirea unor criterii de evaluare a gradului de uzură si performanței 
a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 


- Evaluarea gradului de uzură și a performanței activelor. Această 
evaluare trebuie realizată de către operatorii și managerii de sistem, 
care cunosc si inteleg sistemul si istoricul operării acestuia; 


- Stabilirea unor criterii de criticitate a activelor care vor fi folosite 
pentru identificarea importantei fiecarui activ in activitatea 
Operatorului; 


- Stabilirea si monitorizarea unor Indicatori de Performanța 
Operaționala (IPO) și intelegerea motivelor si factorilor care afectează 
performanța; 


- Dezvoltarea unor strategii de investiții. 


Colectarea datelor este un process continu, iar operatorii trebuie să 
actualizeze inventarul activelor, pe masură ce intervin operațiuni de 
întreținere, reparații, inlocuiri sau construcții de noi elemente de 
infrastructură.  


Sistemul de management al rețelelor de AAC 
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Obiectivul principal al sistemului de management al rețelelor de alimentare cu 
apă și canalizare este să permită gestionartea rețelelor din infrastructura 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe baza unui plan de 
management al activelor. Pentru acesta operatorul de apă trebuie să cunoască 
bine rețelele de alimentare cu apă și canalizare deținute , starea respectv 
gradul de uzură a acestora și costurile de înlocuire. În același timp este 
necesară o înțelegere a felului în care pot fi îmbunatățite continu procedurile 
de management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, a priorităților și 
riscurilor, a îmbunatățirilor necesare pentru optimizarea si extinderea duratei 
de viată a activelor precum și a felului in care pot fi finanțate cel mai eficient 
întreținerea , reabilitarea și înlocuirea lor.  


Procesul de management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
necesită auditări periodice a tuturor proceselor relevante in vederea atingerii 
a urmatoarelor obiective:  


• Atingerea obiectivelor generale ale operatorului; 


• Reducerea si anticiparea costurilor cu rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare; 


• Atingerea nivelului necesar al serviciilor; 


• Aplicarea procedurilor legate de rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare conform planificarii; 


• Actualizarea si imbunatatirea corespunzatoare a planurilor de 
management a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.  


 
Figura 10. Schema simplificată Managementului activelor 
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Etapele și considerentele principale care trebuiesc avute in vedere în procesul 
de realizarea unui sistem de management a activelor sunt prezentate în 
tabelul următor. 


FINANTARE                                
(Alocari bugetare)


EVALUARE ALTERNATIVE SI 
OPTIMIZARE PROGRAM


PLANIFICARE PE TERMEN SCURT 
SI LUNG                                    


(Intretinere, reabilitare, inlocuire)


IMPLEMENTARE PROIECT


MONITORIZARE PERFORMANTA 
(Feedback)


OBIECTIVE, STRATEGIE


INVENTAR ACTIVE


DEZVOLTARE BAZA DE DATE 
ACTIVE


EVALUAREA GRADULUI DE 
UZURA SI A PERFORMANTEI


 
Figura 11. Procesul de realizarea unui sistem de management 


Obiective și strategii. Operatorii de apă trebuie să stabilească care sunt 
obiectivele și politicile de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare ? 


Pentru formularea strategiei economice ce va fi adoptata de catre firma se 
propune folosirea unei matrice prin care se combina concluziile evaluarii 
potentialului firmei cu cele ale analizei mediului, cunoscuta in lucrarile de 
specialitate sub denumirea SWOT. 


Formularea obiectivelor strategice se face pe baza următoarelor recomandări: 


• Obiectivele trebuie formulate în mod clar; 


• Obiectivele trebuie să fie acceptate; 


• Obiectivele trebuie să fie formulate în mod realist, pentru a putea fi 
realizate; 


• Obiectivele trebuie să fie orientate spre acţiune. 


Claritatea formulării obiectivelor strategice joacă un rol foarte important în 
im-plementarea lor. Dacă acelaşi obiectiv înseamnă lucruri diferite pentru 
diferite persoane din organizaţie, atunci implementarea obiectivului respectiv 
va întâmpi-na serioase dificultăţi.  


Realizarea obiectivelor fundamentale nu este prerogativa exclusivă a 
managementului de vârf. La realizarea lor participă întreaga organizaţie sau o 
bună parte a angajaţilor ei. De aceea, obiectivele trebuie să fie astfel formulate 
încât să fie acceptate de toţi cei care participă la realizarea lor. 


Obiectivele strategice trebuie să fie flexibile pentru a putea interveni atunci 
când condiţiile interne sau cele externe organizaţiei se schimbă în timp. 
Trebuie să ex-iste deci o marjă de acomodare sau de acceptare a schimbărilor, 
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fără a schimba esenţa obiectivelor fundamentale. 


Obiectivele strategice trebuie să fie realizabile, respectiv să se poată realiza. 
For-mularea unor obiective prea ambiţioase care nu pot să fie realizate parţial 
sau in-tegral creează tensiuni şi frustrări pentru cei din exteriorul 
organizaţiei. Pe termen lung, producerea unor astfel de tensiuni şi frustrări 
conduce la o demobilizare a angajaţilor şi la blocarea gândirii creatoare. 
Pentru a-i motiva pe angajaţi trebuie să se demonstreze că se poate şi că ei 
sunt chemaţi pentru a găsi soluţiile cele mai eficiente. 


Obiectivele strategice sunt destinaţii pe harta succesului organizaţiei şi deci 
ele trebuie să fie considerate ca fiind posibile, prin alegerea unor strategii 
corespunzătoare. 


Inventarul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 


Procesul începe cu o evaluare a documentației și a sistemelor informatice 
existente. 


Se va analiza: 


• Ce este inclus in inventarul activelor? Cum sunt acestea organizate? 


• Care este acuratețea / validitatea datelor? 


• Care este valoarea activelor? Ce funcții au? Ce tip de serviciu furnizează 
/ la furnizarea cărui tip de serviciu contribuie?  


• Ce date lipsesc / trebuiesc actualizate / reorganizate ? 


Pentru fiecare categorie de date trebuie analizat: 


• Volumul de date; 


• Cum se colectează și gestionează datele;  


• Cât de des sunt colectate și actualizate datele;  


• Cât de complete sunt înregistrările; 


• Dacă datele pot fi accesate de alte aplicatii sau alți utilizatori. 


 


Identificarea şi evaluarea activelor 


Procesul de identificare și evaluarea a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare începe cu alocarea de coduri unice pentru fiecare element din 
sistem. După ce sunt stabilite coduri unice pentru toate componentele, datele 
vor fi grupate si corelate pentru uz financiar, economic, tehnic si de 
management. 


Identificarea se face pornind de la harta sistemului,cu toate detaliile tehnice , 
prin înregistrarea construcțiilor și reparațiilor după care informația este 
transferată într-o bază de date în format Excel sau aplicație software dedicată 







 


46 


 


managementului activelor . 


Dezvoltarea bazei de date a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 


Se va analiza pe ce tip de suport este organizată informația? Unde este 
stocată ? Cat de des este actualizată? 


Informațiile referitoare la active trebuie gestionate cu ajutorul programelor 
soft-ware pentru a asigura posibilitatea de analiză și fundamentare decizii. 


Pentru sistemele foarte mici sau de complexitate scazută se pot utiliza bazele 
de date pe suport excel. Pentru sisteme mai complexe informațiile pot fi 
gestionate mult mai eficient cu ajutorul programe software speciale de 
management al activelor care asigură o mai bună organizare a datelor, 
posibilitatea de efectuare de analize , planificarea, programarea și întocmirea 
bugetelor. 


Programele de management a activelor variază din punct de vedere al costului 
si complexității de la aplicații simple, accesibile, până la soluții complexe si 
scumpe. 


Este indicat să se pornească cu un sistem simplu însă potrivit pentru 
necesarul de informații al serviciului de alimentare cu apă și canalizare , 
urmănd a adopta soluții mai complexe in timp. Fiecare operator de apă 
trebuie să-și analizeze necesitatea de informații funcție de obiectivele 
managementului, indicatorii de performanță avuți in vedere și reglementarile 
legislative .  


Sistemul informatic trebuie proiectat astfel încât să includă o parte sau toate 
din urmatoarele: 


• Sistem de actualizare a hărților; 
• Date referitoare la evaluarea capacității, inspecții; 
• Inventarul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, incluzând 


vârsta, ca-pacitatea, materialele de construcție, costurile istorice, 
gradul de uzură; 


• Informații referitoare la defectele structurale și întamplătoare 
identificate, inclusiv tipul defectului, severitatea, locația și data 
descoperirii; 


• Înregistrări ale intervențiilor preventive, de întreținere, inclusiv tipul 
de ac-tivitate, locația, data si costurile aferente privind personalul, 
materialele și echipamentele utilizate; 


• Inventarul instalațiilor și echipamentului de intreținere, inclusiv ale 
pieselor de schimb; 


• Resultatele inspecțiilor și testelor componentelor noi sau reabilitate 
din sys-tem;  


• Program si buget pentru intervențiile de rutină și întreținere și 
planificarea reparațiilor de capital și a înlocuirii elementelor 
sistemului. 


Evaluarea gradului de uzură și a performanței rețelelor de AAC 
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Se analizează starea și performanța actuală sau istorică a activelor umând să 
se estimeze starea si performanța în viitor a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Se studiază cum putem menține sau imbunătăți starea actuală a 
activelor pentru a le asigura durata maximă de viata concomitent cu livrarea 
de servicii în cantitate si calitate accceptabilă pentru populație?  


Obiectivul unui operator de apă este legat de nivelul si calitatea serviciilor, 
elemente care pot fi cuantificate prin indicatori de performanșă cu ar fi: 
conformarea la standardele de calitare, frecvența avariilor, timpul de răspuns 
la reclamații, etc.  


Nivelul serviciului este un aspect fundamental care influențează modul de 
exploat-are a sistemului.  


Exista două aspecte cheie de management a activelor in relație cu nivelul ser-
viciului: 


• Definirea nivelului serviciului pe termen lung;  


• Stabilirea celui mai eficient mod de furnizare a serviciului. 


Nivelul serviciului trebuie stabilit luând în considerare două criterii esențiale: 
sis-temul nu poate funcționa sub limitele legale și nu poate funcționa peste 
capacitatea maximă a activelor.  


Nivelul de bază al serviciului poate fi definit prin serviciu într-o cantitate si 
calitate acceptabilă, furnizat la un cost minim, cu respectarea reglementărilor 
de mediu și sănătate in vigoare. 


Stabilirea nivelului serviciului contribuie la: 


1. Stabilirea activelor critice (de exemplu: dacă nivelul serviciului include 
“apa va fi livrată către consumatori la 99% din timp” , iar sistemul va fi 
alimentat doar pe o singură rețea de aducțiune de apă , aceea rețea de 
apă va fi un activ critic pentru sistem și trebuie să fie menținută 
operatională permanent pentru a îndeplini acest criteriu); 


2. Evaluarea performanței sistemului (de exemplu: nivelul serviciului 
include “spărturile conductelor vor fi reparate in interval de 6 ore in 
95% din inter-venții”, cât de bine sunt îndeplinite aceste criterii 
furnizează informații utile despre întreaga funcționare a sistemului); 


3. Reducerea costurilor (prin identificarea unor modalități mai eficiente 
de fur-nizare a serviciului). 


Indicatorii de performantă sunt menite să evalueze dacă obiectivul privind 
canti-tatea serviciului a fost atins. Indicatori de performanță sunt elemente 
importante care trebuiesc avute în vedere in managementul rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare. 


Operatorul de apă va dezvolta și monitoriza Indicatori de Performanță Opera-
tională (IPO) pentru a înțelege motivele și factorii care afectează performanța 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.  
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Setul de indicatori folosiți pentru managementul rețelelor de alimentare cu 
apă și canalizare trebuie să fie îndeajuns de cuprinzător pentru a oferi 
informații despre exploatare, eficiența furnizării serviciului și a costurilor. 
Indicatorii se vor baza pe datele disponibile a căror acuratețe este certă și nu 
va fi prea extins sau prea complicat pentru a permite o monitorizare eficientă 
și o bază solidă în procesul de luare a deciziilor.  


Indicatorii de performantă(IP) sunt grupați în două categorii, IP Exploatare, 
IP Eficienta Planificarii, și sunt aplicabili atât pentru sistemele de apă cât și 
pentru cele de canalizare. 


- IP Exploatare 
- Frecvența avariilor 
- nr. de reparații pe km de retea de apă (pe an) 
- nr. de blocări ale canalelor de scurgere pe km de rețea de 


canalizare (pe an) 
- Apa care nu aduce venituri 
- % de apa furnizată în rețeaua de distribuție și nefacturată 


consumatorilor 
- Rata de reânnoire / reparare a sistemului 
- % de rețea înlocuită 
- IP Eficiența Planificării 
- Rata întreruperilor neplanificate 
- nr. de întreruperi neplanificate / total nr. de intreruperi pe an 
- nr. de beneficiari afectati de întreruperi neplanificate / nr. total 


de beneficiari (pe an) 
- Rata de exploatare si întreținere 
- Cost planificat de exploatare și întreținere / Cost de exploatare și 


întreținere 
- Cost de exploatare și întreținere / Total costuri 
- La identificarea necesităților și priorităților de investiții, 


trebuiesc stabilite tipul și nivelul acestor indicatori pentru a 
atinge obiectivele legate de nivelul si calitatea serviciului .  


Posibilitățile de finanțare a planului de managementa al rețelelor de 
AAC 


Evaluarea alternativelor și optimizarea programului 


Etapa are ca obiectiv, identificarea momentului din ciclul de viată al rețelelor 
de alimentare cu apă în care costul de înlocuire este mai mic decât costul de 
întreținere și costul rezultat din scăderea nivelului serviciului.  


Se analizează: 


• Ce opțiuni de finanțare pot fi identificate pe diferitele categorii de 
active? Ca-re sunt costurile și beneficiile asociate fiecarei optiuni? 


• Ce opțiune sau combinație de opțiuni este cea optimă ? 


• Care sunt consecințele neîntreținerii corespunzătoare a rețelelor de 
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alimen-tare cu apă și canalizare ? 


• Cum putem comunica informațiile referitoare la impactul stării si 
perfor-manței rețelelor în sistem și către beneficiari ? 


Planificarea pe termen scurt și lung  


Se va analiza cum putem opera, administra sau întreține cât mai bine activele 
pen-tru ca disfunctionalitățile apărute pe rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare să aiba un impact minim asupra beneficiarilor serviciului? 


Analiza si planificarea intreținerii are ca obiectiv , îmbunătățirea performanței 
sis-temului si menținerea stării funcționale a rețelelor de alimentare cu apă și 
canali-zare pe o perioada cât mai indelungată . 


Planificarea este eficientă când programarea activităților de întreținere 
duce la diminuarea intervențiilor urgente , neplanificate și costisitoare. 


Trebuiesc stabilite Criterii de criticitate funcție de impactul fiecarui activ în 
furni-zarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare 


Trebuiesc stabiliți si monitorizați Indicatorii de Performantă Operarționali, 
pentru a întelege motivele si factorii ce influentează performanța. 


Intreținerea, reabilitarea și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare trebuie sa se realizeze pe baza Criteriilor de criticitate și Indicatorii 
de Perfor-mantă Operarționali. 


Implementare proiect de management al rețelelor de AAC 


Monitorizarea performanțelor. Cum putem monitoriza / evalua impactul 
implementării planului de management al rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare? Cum putem ajusta cadrul de decizie daca e necesar.  


Exercițiu    1. Enumeraţi Indicatorii de performantă(IP) aplicabili atât pentru 
sistemele de apă .Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 


2. Care sunt posibilitățile de finanțare a planului de managementa al 
rețelelor de AAC ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
• Care sunt cerințe pentru implementarea unui management al rețelelor 


de AAC? 
• Care  este situația actuală înRepublica Moldova privind managementul 


rețelelor de AAC? 
•  Cine dezvoltă baza de date a rețelelor de alimentare cu apă și 


canalizare?  
• Cine evaluează gradului de uzură și a performanței rețelelor de AAC? 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 2. Evaluarea gradului de uzură a rețelelor de AAC 
Obiective 


 


• Familiarizarea cu evaluarea gradului de uzură a rețelelor de AAC; 
• Dezvoltarea abilităților de întreținere și reparații a rețelelor de 


AAC; 
• Însușirea valoarei activelor a rețelelor de AAC. 


Cuvinte si 
sintagme cheie: 


Uzură, rețelele, valoarea activelor, criticitatea, întreținere, 
reparații. 


Conținut 


 


 


Uzura fizică a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
reprezintă pierderea treptată a proprietăților tehnice de exploatare ca 
urmare a utilizării lor productive și a acțiunii factorilor naturali. Uzura 
fizică are loc prin întrebuințarea rețelelor, în procesul de furnizare a 
apei potabile respectiv în cel de colectare a apelor reziduale și prin 
neîntrebuințarea lor ca urmare a unor agenți naturali. Uzura fizică a 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare are ca efect final pierderea 
capacității acestora de a asigura serviciul.  


Pentru reducerea uzurii fizice este important atât calitatea construcției 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare cât și sistemul de 
exploatare și întreținere. 


Uzura morală a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
reprezintă deprecierea valorică a acestora ca urmare a ieftinirii 
construcției rețelelor sau ca urmare a apariției unor materiale sau 
componente mai moderne cu performanțe tehnico economice 
superioare. Pe baza cunoașterii aspectelor teoretice și practice ale 
uzurii morale operatorii urmează să ia decizii privind reabilitarea 
acestora în acord cu potențialul economic al acestora. 


În condițiile exploatării rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe 
fondul uzurii continue, care nu poate fi eliminată ci doar atenuată, 
utilizarea lor este posibilă până cănd uzura atinge limite peste care nu 
se mai pot obține performanțele prescrise. Peste acest nivel de uzură , 
exploatarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare este 
neeconomică . Eliminarea parțială sau atenuarea efectului cumulat al 
celor două moduri de uzură se realizează cu ajutorul mentenanței. 


Gradul de uzură al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
descrie integritatea și siguranța structurală a acestuia. Evaluarea 
gradului de uzura a rețelelor de ali-mentare cu apă și canalizare dă o 
siguranță în functionarea acestuia. 


Funcție de capacitatea și resursele sistemului, există mai multe 
modalităti de eval-uare a gradului de uzură a activelor.  
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Cea mai simplă metodă pentru evaluarea gradului de uzură este 
ierarhizarea ac-tivelor pe baza unor criterii dezvoltate intern de catre 
operatorul de apă. De exemplu, pentru fiecare activ se atribuie pentru 
gradul de uzură un calificativ de la 1 la 5, adică de la o stare foarte 
bună la nefunctional. Această metodă folosește informațiile existente, 
operatorul de apă neavând nevoie să colecteze date suplimentare 
pentru ierarhizarea activelor.  


Necesitatea efectuării unor lucrari de întreținere de rutină sau minore 
nu va afecta calificativul acordat unui activ pentru gradul de uzură. 
Calificativele pentru gradul de uzură a activelor se vor atribui făra a se 
ține cont de performanța sau uzura morală a acestora.  


În tabelul de mai jos este prezentată o grilă pentru evaluarea gradului 
de uzură a activelor. 


Această metodă este o abordare simplă care oferă date suficient de 
precise pentru a începe evaluarea gradului de uzură a rețelelor de 
alimentare cu apă si canalizare.În timp, evaluarea gradului de uzură a 
rețelelor se poate face mai precis,pe baza aceluiaș principiu , inlocuind 
estimările privind gradul de uzură cu valori reale rezultate din 
masuratori specifice. 


Modelul de mai jos poate fi folosit pentru a stabili gradul de uzură a 
activelor atribuind fiecarui activ „nota” care descrie cel mai bine starea 
sa functională. 


Tabelul 1:Descriere grad de uzură 


Grad de 
uzură Descriere grad de uzură Definiție 


1 Uzură minimă sau 
inexistentă 


Necesită doar intreținere 
curentă 


2 Defecte minore Necesită operațiuni minore de 
întreținere(5%) 


3 
Reparații și întreținere 
necesare pentru 
revenirea la LOS 


Necesită operațiuni 
semnificative de întreținere 
(10-20%) 


4 Necesită reînnoire 
Necesită operațiuni 
semnificative de înnoire / 
optimizare (20-40%) 


5 Activ nefuncțional Peste 50% din activ trebuie 
înlocuit 


 


O abordare mai complexă, sau urmatorul pas după ierarhizarea inițiala 
a activelor, se bazează pe datele privind gradul de uzură a rețelelor de 
alimentare cu apă colectate prin tehnici de detectare a pierderilor 
pentru evaluarea gradului de uzura al conductelor de apa. 


În unele cazuri, singura metodă de evaluare a unui activ este 
compararea performanței sale (istoricul de intretinere si reparatii) cu 
durata de funcționare estimată.  







 


53 


 


Operatorul de apă va stabili ce tip de calificative se potriveste cel mai 
bine sistemului.  


Întrucat conductele de alimentare cu apă și canalizare nu sunt vizibile 
este necesară o evaluare subiectivă a activelor îngropate iar concluziile 
acestei evaluări vor fi incluse in inventarul activelor. Personalul tehnic 
al operatorului de apă va efectua aceste evaluări subiective a activelor 
din subteran deoarece este responsabil cu exploatarea si întreținerea 
acestora. Pentru a efectua aceste evaluări, personalul tehnic se va 
orienta si va fi ajutat de analiza la nivel de sistem a informațiilor 
privind reparațiile curente si capitale din bazele de date de exploatare. 
Dacă intervențiile pot fi figurate pe planurile existente pentru rețelele 
de alimentare cu apă și canalizare, atunci evaluarea subiectivă a 
gradului de uzură a acestora poate fi destul de exactă. Posibilitatea de a 
vedea care conducte au avut reparațiile cele mai numeroase va furniza 
informații personalului din exploatare asupra potențialelor defecte 
ulterioare.  


Istoricul de întreținere și reparații 


Pe lângă informațiile descriptive despre active , cum ar fi : vârsta, 
dimensiunea , materialul de construcție, locația , data de instalare , vor 
fi incluse in inventarul rețelelor și informații cheie despre istoricul de 
exploatare, intreținere și reparații. 


De exemplu, în cazul în care se sparge o conducta, incidentul va fi 
înregistrat în in-ventarul activelor cu următoarele date: 


- Locația spărturii; 


- Tipul spărturii; 


- Tipul conductei; 


- Tipul de reparații; 


- Starea externă și internă a conductei; 


- Intervalul de timp între raportarea incidentului și prezența 
echipei de reparații la locație; 


- Durata reparațiilor la conduct; 


- Materialele folosite; 


- Dificultăți întâlnite. 


Istoricul întreținerii și reparațiilor va permite analizarea performanței 
anterioare a sistemului,iar aceasta va sta la baza previziunilor asupra 
performanței viitoare.  


Înregistrarea informațiilor în inventarul rețelelor permite efectuarea 
de analize privind: 


- Numărul de spărturi pe conductă; 
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- Numărul de spărturi pe tip de conductă; 


- Timpul de raspuns; 


- Timpul de intervenție. 


Istoricul de întreținere și reparații a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare trebuie realizat pentru cel puțin trei ani.  


Operatorii de apă care nu au aceste informații disponibile va trebui să 
înceapă să colecteze evidențe despre avarii și istoricul de reparații pe 
care le vor include in inventarul activelor.  


Durata de viată rămasa 


Durata de viata a unui activ este de cele mai multe ori diferită de 
durata de ex-ploatare tehnica a acestuia.  


Durata de exploatare tehnică pentru rețele de apă de diferite materiale 
și diametre este prezentat în tabelul următor. 


Tabelul 2:  Durata de exploatare tehnică 
Grup de 
rețele Material Diametru t1 t2 t3 


1 Azbociment ≤ 200 50 65 80 
2 Azbociment 200 < Ø < 400 50 65 80 
3 Azbociment ≥ 400 50 65 80 


4 Fontă 
cenușie ≤ 100 70 90 120 


5 Fontă 
cenușie 100 < Ø < 400 70 90 120 


6 Fontă 
cenușie ≥ 400 70 90 120 


7 PE  ≤ 200 20 40 50 
8 PE  200 < Ø < 400 20 40 50 
9 PE  ≥ 400 20 40 50 


10 GRP ≥ 400 50 70 100 


11 Fontă 
ductilă ≤ 200 80 100 120 


12 Fontă 
ductilă > 200 80 100 120 


13 Oțel ≤ 100 40 50 60 
14 Oțel 100 < Ø < 400 40 50 60 
15 Oțel ≥ 400 40 50 60 


16 PVC Toate 
diametrele 15 30 40 


17 concrete Toate 
diametrele 40 60 80 


      
t1 = timpul după care primul grup de rețele necesită a fi schimbat 
t2 = timpul după care majoritatea rețelelor necesită a fi schimbat 
t3 = timpul după care ultimul grup de rețele necesită a fi schimbat= 
durata de exploatare tehnică 


Există mulți factori care afectează durata de viată a rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare și care o scurtează fată de durata de 
exploatare tehnica. Factori pre-cum instalarea defectuoasă, materiale 
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de calitate scazută, întreținere precară, un mediu coroziv vor scurta 
durata de viată a rețelelor , în timp ce o bună instalare, folosirea unor 
materiale de înaltă calitate, un mediu necoroziv vor prelungi durata de 
viată a rețelei și o vor aduce mai aproape de durata de exploatare 
tehnică . 


Operatorul de apă trebuie să-și cunoască propriile rețele de alimentare 
cu apă și canalizare mai bine decat orice proiecție sau normă și va 
evalua durata de viată a rețelelor proprii funcție de contextul local si 
condițiile specifice operatorului. 


De exemplu, un operatorul de apă poate ști faptul că o conductă 
montată la o adâncime mică prezintă risc de îngheț în timpul iernii și 
că acest detaliu tehnic scade semnificativ durata de exploatare tehnică 
a conductei respective.  


Durata de viată poate fi evalută pe baza caracteristicilor sistemului, a 
experiențelor din trecut, a condițiilor existente și viitoare, a istoricului 
operațiunilor de întreținere și reparații și a altor factori similari.  


Ca punct de plecare, in absența unor informații mai detaliate, 
operatorul de apă poate folosi valori implicite bazate pe datele și 
practicile istorice care vor fi ajus-tate și corectate ulterior pe masură ce 
sunt disponibile alte date: 


1. Durata de viată ramasă = durata de exploatare tehnica – 
vârsta (dacă nu există un istoric al avariilor și informații 
privind gradul de uzură a rețelei) 


2. Durata de viată rămasă = durata de exploatare actualizata – 
vârsta (cand există un istoric al avariilor și informații 
privind gradul de uzură a rețelei) 


Valoarea activelor. Există mai multe costuri care trebuiesc avute în 
vedere la stabilirea valorii rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. 
Printre acestea se numară costul de achiziție, valoarea curentă, 
valoarea contabilă, valoarea curentă minus costurile cu reparațiile și 
costul de înlocuire.  


Cele mai uzuale costuri care sunt luate in considerare la evaluarea 
financiară a unui activ sunt: 


1. Valoarea curentă = costul de achiziție (cu sau fară amortizare, 
in funcție de tipul de activ) + costuri cu intreținerea și 
reparațiile  


2. Costul de înlocuire = costul de înlocuire a activelor existente 
cu active moderne echivalente; De exemplu, dacă un sistem are 
conducte din azbociment care trebuie inlocuite cu conducte din 
PE , costul de înlocuire este conductei de PE 


Deși stabilirea valorii curente a unui activ este ușor de făcut atîta timp 
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cât există date disponibile despre istoricul de întreținere și reparații și 
costurile asociate, stabilirea costului de înlocuire nu este o operațiune 
la fel de usoară.  


Costul de înlocuire se poate estima pe baza costurilor unor rețele 
similare executate recent sau pe baza unor reglementări cu este 
prezentat în tabelul următor. 


 


Tabelul 1: Costurile unor rețele similare 


Diametrul nominal al 
conductei PEID (mm) Presiuni de servici 


 
PN 6 atm. PN 10 atm. PN 16 atm. 


 
Euro*/ml 
conductă 


Euro*/ml 
conductă 


Euro*/ml. 
conductă 


DN 63 13 13 15 


DN 75 16 17 18 


DN 90 21 22 23 


DN 110 28 30 33 


DN 125 31 33 37 


DN 140 39 42 46 


DN 160 44 48 55 


DN 200 57 65 74 


DN 225 61 71 84 


DN 315 93 111 132 


Valoarea curentă și costul de înlocuire a rețelelor pot fi folosite cu 
succes pentru optimizarea sistemului și modelarea programului de 
investiții. 


Criticitatea.Nu toate activele au importantă egală pentru funcționarea 
sistemului, unele rețele sunt critice iar altele nu sunt neapărat 
esențiale. Pentru a identifica activele critice din sistem, operatorul de 
apă va examina posibilitatea avarierii rețelelor. Datele necesare pentru 
identificarea activelor critice sunt: vârsta activului, evaluarea gradului 
de uzură, istoricul avariilor și cunostințe despre modul in care fiecare 
tip de rețea se poate avaria. 
 Este foarte probabil ca o rețea să se avarieze dacă este vechi, are un 
istoric bogat de avarii și informații despre aceste și are un grad ridicat 
de uzură. Este foarte probabil ca o rețea să functioneze în bune condiții 
daca este nou, este fiabil, are un istoric minim sau inexistent de avarii 
și are un grad scăzut de uzură. 
Evaluarea criticității în cadrul unui sistem de alimentare cu apă și 
canalizare înseamna analizarea pentru fiecare activ sau grup de active: 


1. Ce se întâmplă dacă activul se avariază ? 
2. Care sunt șansele ca acesta să se avarieze ? 
3. Daca acest activ se avariază , câti beneficiari sunt afectați ? 
4. Daca acest activ cedează , care ar fi costurile de reparare ? 
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5. Daca acest activ se avariază, ce alte active ar putea fi 
deteriorate ? 


6. Daca acest activ se avariază , care sunt consecințele asupra 
mediului și sănătății populației  


Analiza criticității are mai multe roluri importante printre care și acela 
că permite operatorului de apă să-și gestioneze riscurile și contribuie 
la stabilirea unei mo-dalități mai eficiente de repartizare a fondurilor 
pentru reabilitare și înlocuire.  
Există doua dimensiuni importante in stabilirea criticității: 


- Posibilitatea de defectare (probabilitatea); 
- Consecințele defectării (impactul). 


 
Probabilitatea de defectare 
Probabilitatea de defectare poate fi evaluată pe baza vârstei rețelei, a 
evaluării condiției acestuia, a istoricului de avarii, a datelor istorice, a 
experienței din trecut cu respectivul tip de rețea în general și 
informații despre tipurile de rețele care prezintă cea mai mare 
probabilitate de cedare.  


Evaluarea defectării poate fi o simpla clasificare pe o scara (de 
exemplu de la 1 la 5) sau poate fi mai complexă daca sunt disponibile 
datele necesare. 


Tabelul 2:Probabilitatea de defectare 


Probabilitatea de 
defectare  Definitie  


0,1    
0,3    
0,5    
0,7    
0,9    


 


Consecințele defectării sau costul defectării 


Consecințele defectării sau costul defectării reprezintă costul 
reparațiilor, costurile sociale, costurile de reparare sau înlocuire, 
costurile legate de daunele colaterale, costurile legale, costurile de 
mediu și alte costuri asociate.  


Consecințele defectării sunt mari dacă oricare din aceste costuri este 
semnificativ sau dacă avaria are asociate mai multe din aceste costuri. 
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Tabelul 5:Costul defectarii 


Costul defectarii  Definitie  


1 (foarte mic)    
2 (mic)    
3 (mediu)    
4 (mare)    
5 (foarte mare)    


Evaluarea criticității impune analiza probabilitătii de defectare și a 
consecintelor acesteia.Rețelele care au probabilitate mare de defectare 
și consecințe importante ale defectării sunt active critice. 


Evaluarea criticității impune analiza probabilitătii de defectare și a 
consecintelor acesteia.Rețelele care au probabilitate mare de defectare 
și consecințe importante ale defectării sunt active critice.  


Tabelul 6:Analiza probabilitătii de defectare 


Activ  
Probabilitatea de 
defectare  


Costul 
defectarii  


Indicele de 
criticitate (IC)  


(A)  (B)  (C=A*B)  


        
        
        
        
        
        


Pentru a face o prioritizare realistă a investițiilor, fiecare operator de 
apă va evalua criticitatea rețelelor din propriul sistem și va atribui 
fiecărui activ un indice de criticitate (IC). 


Indicele de criticitate determinat va fi folosit in continuare pentru 
evaluarea im-portanței fiecarui activ in exploatarea sistemului. 
Importanța rețelei va fi direct proporțională cu indicele său de 
criticitate. 


Gradul de uzură, performanța şi indicele de criticitate sunt informatii 
extrem de importante care trebuiesc incluse in inventarul activelor. 
Toate deciziile de man-agement privind întreținerea, reabilitarea si 
înlocuirea trebuiesc luate pe baza acestor informații.  


Necunoasterea gradului de uzură și a nivelului de performanta a unui 
activ poate duce la defectarea timpurie a acestuia, fapt care lasă 
operatorului o singura opți-une: inlocuirea activului (in general cea 
mai costisitoare opțiune).  


Necunoasterea criticitații unui activ in sistem poate impiedica 
operatorul in luarea de decizii informate cu privire la prioritățile de 
întreținere, reabilitare și înlocuire.  
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Exercitiu 1. Caracterizaţi uzura morală a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Care sunt paşii de  Evaluare a criticității în cadrul unui sistem de 
alimentare cu apă și canalizare? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Care este durata de viată rămasa în cadrul unui sistem de 


alimentare cu apă și canalizare? 


• Explicați analiza probabilitătii de defectare? 


• Caracterizați cele mai uzuale costuri, care sunt luate în 
considerare la evaluarea financiară a unui activ. 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 3. Analiza întreținerii și planificarea acesteia 
Obiective 


 


• Familiarizarea cu exploatarea și intreținerea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare; 


• Dezvoltarea abilităților de repararea rețelelor de alimentare cu apă 
și canalizare. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Echipament, exploatare, intreținere, rețelele de alimentare cu apă 
și canalizare, operare, reabilitare, reînnoirii,verificare, 
mentenanța.  


Conținut 


 


 


Planificarea corespunzătoare a operării, întreținerii, reabilitării și 
reînnoirii rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ajută operatorii 
de apă atât în soluționarea problemelor care pot fi anticipate cât și a 
celor care nu pot fi anticipate.  


Operatorii de apă au patru opțiuni de bază în gestionarea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare în timp: 


- Exploatarea și întreținerea rețelelor de alimentare cu apă 
și canalizare existente; 


- Repararea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe 
măsura ce se deterior-ează; 


- Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 


- Înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. 


Fiecare din aceste opțiuni are propriile costuri și beneficii. Planificarea 
managementului rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
contribuie la stabilirea unei modalități optime de repartizare a 
fondurilor între aceste opțiuni , menținând în acelasi timp nivelul dorit 
al serviciului. 


Opțiunile sunt interconectate dacă se alocă fonduri mai mari către una 
dintre opțiuni, acest fapt va afecta nivelul fondurilor alocate către 
celelalte opțiuni.  


Modul în care se stabilește alocarea timpului pentru una din opțiuni 
afectează timpul posibil de alocat celorlalte. Dacă se optează pentru 
alocarea unui interval mai mare de timp pentru exploatarea și 
întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare va scădea 
necesitatea reparării acestora și va crește astfel durata de viața a 
acestora . 


Exploatarea și intreținerea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare  


Activitățile de exploatare și întreținere (O&I) se referă la funcționarea 
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zilnică a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.  


- Exploatarea reţelei de distribuţie reprezintă o operaţiune 
complicată deoarece reţeaua de distribuţie: 


- Este obiectul de legătură furnizor-consumator, şi sursa 
majorităţii conflictelor; 


- Este obiectul cel mai extins şi mai solicitat; 


- Este obiectul cel mai mobil – practic, dezvoltarea lui este 
continuă de unde apar noi relaţii furnizor - consumator; 


- Este ultimul obiect al sistemului şi problemele de 
calitate/cantitate din amonte se răsfrâng asupra reţelei. În plus, 
apar probleme specifice reţelei care şi ele pot in-fluenţa negativ 
celelalte elemente; 


- Este susceptibilă de creşterea pierderilor de apă în sistem şi a 
risipei de apă; 


- Poate să producă probleme de deteriorare a calităţii apei, ca 
urmare a unei reţele incorect alcătuite sau a unei ape incomplet 
tratate ca urmare a modificării calităţii apei la sursă sau 
staţionării îndelungate a apei în reţea. 


Procedurile operaționale pot fi proceduri standard, folosite in timpul 
operațiunilor zilnice sau proceduri de urgentă, aplicate in cazuri de 
urgentă. 


Procedurile de întreținere pot fi clasificate în Întreținere 
Corectivă ,folosite de tehnicieni de pe teren pentru repararea activelor 
defecte sau Întretinere Preventiva , concepută pentru prevenirea 
avariilor și pentru prelungirea duratei de viată a rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare . 


Procedurile de exploatare și întreținere sunt in general standardizate 
și formalizate, ceea ce sporește eficiența și scade costurile cu 
intervențiile.  


În ceea ce privește activele critice , adică acele active care prezintă cea 
mai mare probabilitate de defectare și generează consecințe 
semnificative dacă cedează, este mult mai avantajos pentru operatorii 
de apă să aloce acestora cea mai mare parte din bugetul pentru 
exploatare și întreținere deoarece aceste rețele au un impact deosebit 
asupra costurilor totale în cazul în care se defectează. 


Lucrările de întreținere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
sunt enumerate în: 


- Regulamentele serviciilor de apă și canalizare; 


- Normative (ex. Normetiv privind proiecterea , execuția și 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a 
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localităților .Indictiv NP 133-2013 ). 


Lucrările de mentenanţă la reţeua de distribuţie a apei potabile constă 
în: 


- Verificarea stării hidranţilor şi remedierea imediată a 
deficienţelor; 


- Verificarea stării căminelor de vane; 


- Verificarea căminelor de branşament; 


- Curăţarea căminelor, îndepărtatrea apei, repararea căminelor şi 
vopsirea părţilor metalice; 


- Verificarea stării de funcţionare a vanelor, vanelor de control a 
presiunii; 


- Detectarea pierderilor de apă, cel puţin o dată la 2 ani pentru 
reţelele de distribuţie; 


- Detectarea eventualelor branşamente ilegale, de 2 ori pe an; 


- Înlocuirea apometrelor defecte sau depășite metrologic; 


- Sălarea conductelor, conform Programului de spălare; 


- Verificarea debitului şi presiunii la consumator, în zonele 
representative. 


În formă mai simpă lucrările de mentenanță a rețelelor de alimentare 
cu apă este prezentat în tabelul următor. 


             Tabelul 5:Mentenanță a rețelelor de alimentare cu apă 


Active Operațiune 


Conducte de transport 
și distribuție 


Reparație ,Curățare , Modificări ,Supraveghere 
rețele cu grad ridicat de risc , Măsurarea 


turbidității apei , Test de presiune , 
Managementul apei care nu aduce venituri 


Branșamente Reparație ,Curățare , Modificări 


Vane Reparație , Inspecție 


Contoare de apă Reparație , Program de înlocuire 


Pricipalele lucrări de mentenanţă care trebuie executate la rețelele de 
canalizare sunt: 


- Verificarea şi înlocuire capacelor de canal şi a gurilor de 
scurgere;  


- Punerea la cotă a capacelor de canal la străzile reabilitate;  


- Spălarea rețelelor de canalizare ;  


- Asigurarea accesului în punctele de colectare a probelor pentru 
analize;  


- Eliminarea racordurilor ilegale sau aducerea lor în stare de 
legalitate. 


În formă mai simpă lucrările de mentenanță a rețelelor de alimentare cu apă 
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este prezentat în tabelul următor. 


 


Tabelul 6: Mentenanță a rețelelor de alimentare cu apă 


Active Operațiune 


Colectoare și conducte de 
canalizare 


Reparație ,Curățare , Modificări 
,Supraveghere rețele cu grad 


ridicat de risc , 
Racorduri canalizare Reparație ,Curățare , Modificări 


 Toate caracteristicile importante care ar putea altera funcţionarea în 
siguranţă a rețele-lor sunt înregistrate şi prioritizate pentru control şi 
rectificare. 


Repararea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 


Operatorii de apă trebuie să ia în calcul durata de viață a rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare perioadă în care acestea trebuiesc 
menținute în exploatare, înainte de a-l înlocui. Dacă se cheltuie mai 
multe resurse pentru repararea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare, va scădea necesitatea înlocuirii acestora.  


Când întocmește un plan de reparații, operatorul de apă trebuie să 
stabilească metoda optimă între reparare sau înlocuire a rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare. Op-eratorul de apă trebuie să evalueze 
care este costul optim: costul pentru repararea ac-tivului sau pentru 
înlocuirea acestuia. 


Reparaţiile vor fi realizate în concordanţă cu procedurile de lucru, 
depinzând de: 


- Tipul materialului; 


- Tehnica de lucru propusă şi stabilită în procedură; 


- Perioada maximă de timp în care apa poate fi întreruptă; 


- Posibilităţile şi consecinţele izolării secţiunii de conductă 
defectă; 


- Asigurarea alimentării cu apă a consumatorilor prioritari; 


- Echipamentul ce poate fi adus la locul reparației, în funcţie de 
condiţiile meteo; 


- Existenţa unei permisiuni din partea Poliţiei, în cazul în care 
traficul rutier este perturbat. 


Toate lucrările de reparaţii vor fi evidențiate prin realizarea a: 


- Unui Raport , care să cuprindă operaţiunile realizate şi care să 
fie inclus în doc-umentaţia tehnică a cărţii construcţiei; 


- Unui calcul al costului lucrării, care va fi păstrată în 
documentaţia de referinţă a acelei secţiuni de reţea. 
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Exercitiu 1. Operatorii de apă, trebuie să ia în calcul durata de viață a 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare şi perioadă în care 
acestea trebuie menținute în exploatare, înainte de a-l înlocui ? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


2. În ce constă lucrările de mentenanţă la reţeua de distribuţie a 
apei potabile? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• La ce se referă activitățile de exploatare și întreținere (O&I)? 


• Explicați mentenanței rețelelor de alimentare cu apă? 


• Caracterizați opțiunile de bază a gestionării rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare în timp. 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 4. Planificarea reabilitării și reînnoirii rețelelor de AAC 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul de reabilitare a sistemului de distribuție; 
• dezvoltarea abilităților  în analiza costurilor pe ciclu de viată a 


rețelelor de AAC; 
• familiarizarea cu procesul de  înlocuire a rețelelor de alimentare cu 


apă și canalizare. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planificare, reţele, alimentare cu apă și canalizare, exploatare, 
întreținere, reabilitare, înlocuire, tarif, ciclu de viată a rețelelor. 


Conținut 


 


 


Operatorii de apă au patru opțiuni de bază în gestionarea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare în timp: 


- Exploatarea și întreținerea rețelelor de alimentare cu apă 
și canalizare existente; 


- Repararea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe 
măsura ce se deteriorează; 


- Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 


- Înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. 


Reabilitarea sistemului de distribuție 


De regulă rețeaua este primul obiect al sistemului care necesită 
reabilitare. 


Reabilitare înseamnă o reparație capitală a rețelei asfel încât să își 
poată continua funcționarea la parametri mult mai buni.De regulă se 
păstrează diametrele conductelor și modul de alimentare și se poate 
schimba materialul conductelor (obligatoriu in cazul conductelor de 
azbociment sau a celor cu durata de viață depășită) și armăturile 
necesare. 


Reabilitarea se poate realiza și printr-o formă avansată de reabilitare 
pe care o reprezintă retehnologizarea. In acest caz se poate schimba 
rețeaua ca mod de alimentare,ca diametre de conducte ,ca sistem de 
supraveghere,ca mod de control al calității apei.In acest caz se poate 
spune ca se realizează o rețea nouă pe structura vechii rețele.Durata de 
viață a unei asemenea rețele trebuie să fie de minimum 50 de 
ani,preferabil 100 ani. 


Decizia de a reabilita o retea este dictată de mai multe considerente: 


- Rețeaua a fost proiectată pentru a transporta debite mult mai 
mari de apă decât cele care sunt necesare în prezent datorita; 


- Apa nu era contorizată și costa relativ puțin,astfel că grija 
pentru o utilizare corectă era mica; 
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- Industria din oraș se alimenta din aceeași apă dar cum mare 
parte din unitățile industriale au dispărut sau si-au redus 
semnificativ capacitățile a rămas o capacitate de transport 
mărită a rețelei; 


- Tariful apei a crescut iar veniturile populației au scăzut și atunci 
automat s-a redus și consumul de apă; 


- Pierderile de apă sunt mari,sunt localități cu rețele vechi la care 
valoarea procentuală a pierderii de apă poate depăși 
60 %,funcționarea unui asemenea sistem poate avea mari 
dificultăți deoarece în multe cazuri sursa de apă are dificultăți 
iar situația financiară a furnizorului este greu de susținut din 
cauza tarifelor menținute la un nivel scăzut; 


- Sistematizarea localităților si-a schimbat orientarea ,daca în 
trecut se realizau multe ansamble de locuit (cu densitate mare 
de locuitori,de unde rezultă o rețea cu lungime specific mică,cca. 
2m/loc și foarte solicitată),acum tendința este de realizare de 
case individuale ,deci o o densitate mai mică de locuitori și o 
rețea de exploatare mai lungă; 


- Schimbarea condițiilor de operare în spiritu economiei de 
piață,astfel că exploatarea trebuie facută rentabilă și pe lângă 
creșterea tarifului trebuie făcut un control al pierderii de apă.De 
multe ori reducerea cuantumului pierderi este o condiție de 
acordare a unui împrumut (banca nu dă bani pentru a fi 
aruncați pe fereastră ,nu că ar durea-o sufletul de consumatori 
ci din cauză că stie că își va recupera greu banii în condițiile în 
care sistemul va funcționa prost); 


- Reducerea consumului de energie poate fi un argument 
hotărâtor în necesitatea reabilitării/retehnologizării; 


- Exigența consumatorilor față de calitatea serviciului presta,dacă 
în trecut era o obișnuință ca apa să producă necazuri(calitate 
proastă,întreruperi curente,lipsa presiunii) acum populația are 
pretenții mai mari chiar și numai din cauza tarifului crescutTot 
mai multe locuințe sunt dotate cu sisteme de incălzire ,ori în 
aceste cazuri siguranța în limentare și calitatea apei pot cere 
exigențe mult mai mari. 


De cele mai multe ori decizia care conduce la o soluție sau alta este 
luată după considerente economice,dacă cheltuielile cu pierderea de 
apă sunt mai mari decât costul remedierilor atunci trebuie făcută 
reabilitarea,mai ales dacă sunt și fonduri disponibile. 


Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare readuce 
activele într-o stare funcționala fără a le înlocui. În multe din cazuri, 
este mai ieftin să fie reabilitat activul decât înlocuit deoarece se poate 
prelungi considerabil durata de exploatare a acestuia si pot diminua 
efectele negative legate de inlocuirea activului.  
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Înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 


Rețelele de alimentare cu apă și canalizare care nu mai pot fi 
păstrate în exploatare prin lucrări de întreținere sau reparații sau care 
nu mai pot contribui la atingerea nivelului scontat al serviciului, din 
punct de vedere economic sau tehnic, trebuiesc înlocuite.  


Înlocuirea activelor se poate face fie în cadrul unui program de 
înlocuiri, fie in cadrul unui plan de îmbunățățiri capitale.  


Programul de înlocuire include acele rețele de alimentare cu apă și 
canalizare care se înlocuiesc regulat folosind veniturile înregistrate de 
sistemul de apă și canalizare sau fondurile de rezervă. 


Planul de îmbunătățiri capitale include rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare pentru care înlocuirea reprezintă cheltuieli majore, 
necesitând fonduri externe pentru cel puțin o parte din proiect.  


Întreținerea, reabilitarea și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare se vor realiza ținând cont de indicii de criticitate, gradul de 
uzură și indicatorii de performantă operațională.  


Analiza costurilor pe ciclu de viată a rețelelor de AAC 


Analiza costurilor pe ciclu de viată este un instrument care contribuie 
la evaluarea opțiunilor. Stabilirea costurilor pe ciclul de viață înseamna 
evaluarea costurilor totale pentru un activ pe toată durata sa de viată, 
inclusiv costul de achiziție, costul de instalare, costul de exploatare, 
întreținere și reparații, costul de înlocuire și casare. 


Analiza costurilor pe ciclu de viată stă la baza deciziilor cu privire la 
investiții, adică pentru identificarea rețele de alimentare cu apă și 
canalizare care necesită lucrări obișnuite de intretinere și reparații, 
reabilitare și a activelor care trebuiesc înlocuite. 


Informațiile necesare pentru analiza costurilor pe ciclu de viată sunt 
incluse în inventarul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.  


Criteriul principal de diferențiere a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare care necesită întreținere, reparații, reabilitări sau înlocuire 
este gradul de uzură al activului.  


Pentru activele aflate intr-o stare de funcționare foarte bună sau cu 
defecțiuni minore care au grad de uzură 1 sau 2, va fi necesară doar 
întreținere și reparații de rutină. 


Pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare care necesită un 
nivel semnificativ de întreținere care au grad de uzură 3, cu 
deteriorare a capacității tehnice situată între 10% si 20%, există doua 
opțiuni dintre care va fi selectată cea mai rentabilă ca și cost: 


Dacă rețeaua poate fi reparată și întreținută la costuri acceptabile pe 
durata de viată ramasă, adică costul total de reabilitare, reparații și 
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întreținere pe durata de viață ramasă este mai mic decât costul de 
înlocuire, activul este inclus in Planul de Reabilitare. 


Dacă rețeaua nu poate fi reparată și intreținuta la costuri acceptabile 
pe durata de viață, adică costul total de reabilitare, reparații și 
întreținere pe durata de viață ramase este mai mare decât costul de 
inlocuire, activul trebuie înlocuit și este inclus în Planul de Investiții 
Capitale 


Rețelele de alimentare cu apă și canalizare care necesită reînnoire sau 
optimizare semnificativă , care au grad de uzură 4, cu deteriorare a 
capacității tehnice situată între 20% si 40%, sunt incluse fie în Planul 
de Reabilitare, fie in Planul de Investiții Capitale folosind aceleasi 
criterii ca si pentru activele cu grad de uzura 3, diferenta constând în 
faptul că acestea vor avea o prioritate mai mare pe lista de priorități. 
Activele nefunctionale cu grad de uzură 5,care necesită înlocuirea în 
procent de 50%, sunt incluse în Planul de Investiții Capitale. 


Criteriile de mai sus pentru diferențierea activelor care necesită doar 
activități regulate de întreținere, reparații, reabilitare sau înlocuire 
sunt prezentate pe scurt in tabelul de mai jos. 


Tabelul 7: Reparații, reabilitare sau înlocuire 


activ grad uzură întreți
nere 


reparați
i reabilitare înlocuire 


A 1 (foarte 
bun)         


B 2         


C 3     


Costul de 
inlocuire 
> Costul 
de 
reabilitar
e, 
reparatii 
si 
intretiner
e x 
Durata de 
viata 
ramasa 


 Costul de 
înlocuire < 
Costul de 
reabilitare, 
reparații și 
întreținere x 
Durata de viată 
ramasă 


D 4     


 Costul de 
inlocuire 
> Costul 
de 
reabilitar
e, 
reparatii 
si 
intretiner
e x 
Durata de 
viata 
ramasa 


Costul de 
înlocuire < 
Costul de 
reabilitare, 
reparații și 
întreținere x 
Durata de viată 
ramasă 


E 
5 


(nefuncti
onal) 


        


 


Planificarea întreținerii, reabilitării și înlocuirii rețelelor de alimentare 







 


69 


 


cu apă și canalizare include şi estimarea costurilor asociate planurilor 
respective. 


Dacă toate informațiile privind costurile aferente unei rețele, costuri 
istorice pentru toate activitățile de întreținere și reparații, costul de 
reabilitare, costul de înlocuire sunt incluse in inventarul rețelelor de 
AAC, Planul de Reabilitare si Planurile de Investiții Capitale pot fi 
create și analizate foarte usor. 


Exercitiu 1. Dacă rețeaua nu poate fi reparată și intreținuta la costuri 
acceptabile pe durata de viață, adică costul total de reabilitare, 
reparații și întreținere pe durata de viață ramase este mai mare 
decât costul de inlocuire, activul trebuie înlocuit și este necesar 
de inclus în Planul de Investiții Capitale? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


2. Analiza costurilor pe ciclu de viată stă la baza deciziilor cu 
privire la investiții, pentru identificarea rețele de alimentare cu 
apă și canalizare? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Planificarea întreținerii, reabilitării și înlocuirii rețelelor de 


alimentare cu apă și canalizare include estimarea costurilor 
asociate planurilor respective? 


• Înlocuirea activelor se poate face în cadrul unui program de 
înlocuiri sau în cadrul unui plan de îmbunățățiri capitale? 


• Caracterizați cele patru opțiuni de bază în gestionarea rețelelor 
de alimentare cu apă și canalizare în timp. 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 
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6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 5. Managementul pierderilor de apă 
Obiective 


 


• evedenţierea importanței reducerii pierderilor de apă; 
• identificarea  problemelor legate de pierderile de apă; 
• familiarizarea cu tipurile de pierdere de apă; 
• familiarizarea cu metode de combatere a pierderilor de apă. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Reţele, alimentare cu apă și canalizare, pierderi de apă, 
suprasolicitare, consumul exagerat. 


Conținut 


 


 


Problema pierderilor de apă a apărut odată cu dezvoltarea sistemelor 
de alimentare cu apă, istoria arătând că încă de la construcția primelor 
apeducte Imperiul Roman avea desemnați comisari care erau 
însărcinați cu detectarea pierderilor de apă. 


Pierderile de apă nu au reprezentat priorități în sfera de activitate a 
operatorilor de apă din România,iar necesitatea reducerii pierderilor a 
apărut treptat o dată cu conștientizarea faptului că resursele de apă 
sunt limitate. Preocupările pentru controlul pierderilor de apă au 
început în anii ’60 dar au devenit sistematice abia dupa 1995 în 
Romania . În prezent pierderile de apă în sistemele de alimentare cu 
apă vechi au valori de ordinul 25-50%,valori foarte exacte fiind greu de 
stabilit deoarece nici sistemele de măsurare a volumelor de apă nu 
sunt foarte precise. 


Principala cauză a pierderilor de apă este îmbătrânirea instalațiilor 
sistemelor de alimentare iar refacerea acestora este deosebit de 
costisitoare. 


Preocuparea pentru reducera pierderilor de apă îmbracă mai multe 
aspecte.Ponderea lor în diferite țări poate fi diferită după resursele de 
apă pe care le au,după costul de producție a apei furnizate( sunt tări 
bogate în resurse de apă ,unde efortul pentru reducerea pierderilor 
este cu mult mai mare decât valoarea apei pierdute,pe când în alte 
zone nu se poate pierde apa intrucât aceasta este o resursă 
limitată),după resursele bănești care pot fi alocate rezolvarii acestei 
probleme,după nivelul tehnologic ,după standardul de viață al 
locuitorilor. Valoarea pierderii de apă este importantă deoarece 
populația este obligată să plătească o cantitate de apă pe care efectiv 
nu o folosește dar a cărei valoare este mascată în prețul apei furnizate. 


Care este limita pe care populația o poate accepta,având în vedere că 
nu există alternativă la sursa de apă,ramâne de văzut ! 


Pierderea de apă este o activitate continuă (de mute ori se spune că 
pierderile de apă sunt cel mai fidel consummator) , în creștere și fără o 
acțiune de supraveghere pentru a o păstra în limite rezonabile se poate 
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ajunge la lipsa de apă în sistem, motiv pentru care problema 
controlului pierderilor de apă trebuie să reprezinte o activitate 
continuă pe toată durata de viată a oricărui sistem de alimentare cu 
apă. 


Importanța reducerii pierderilor de apă 


Reducerea pierderilor de apă a devenit una din problemele intens 
dezbătute,care sună bine dacă sunt abordate asfel că majoritatea 
operatorilor de apă consideră reducerea pierderilor de apă, o activitate 
foarte importantă dar, …întotdeauna se găseste ceva mai important de 
facut !!!  


 Există această percepție generală pentru că de multe ori managmentul 
superior nu conștientizează faptul că reducerea pierderilor de apă 
reprezintă implicit și: 


- Consumuri energetice mai mici; 


- Economii de consumabile; 


- Conservarea resurselor natural;  


- Costuri de producție mai mici;  


- Protecția mediului înconjurător;  


- Contribuie la creșterea gradului de satisfacție a consumatorilor.  


Măsurile de control a pierderilor de apă au condus la dezvoltarea unei 
industrii specializate în acest domeniu, precum : producerea de 
echipamente de detectare rapidă a pierderilor,producerea de 
materiale mai bune pentru conductele de transport (mai ușor de 
îmbinat,mai etanșe,mai rezistente în timp și la actiunea factorilor 
externi,cu o durată mai mare de viată), producerea de armături mai 
bune,producere de echipamente și dezvoltarea de tehnologii pentru 
supravegherea funcționării (SCADA,GIS,GPS etc),dezvoltarea modului 
de înlocuire a conductelor fără săptură deschisă, etc. 


Dacă ar fi să analizăm schema generală de alimentare cu apă ușor am 
identifica locurile unde se pot produce pierderi de apă,astfel : 


CAPTAREA APEI 


Locul unde intră apa în sistem ↓ apa spălare captare 


ADUCTIUNEA 


Pierderi fizice ↓ conectari ilegale,pierderi la ventile de 
aerisire,vane, 


Pierderi aparente 


STATIA DE TRATARE 


Apa tehnologică,nămol,spălarea obiectivelor,statiei↓ peraplin, 
spalare cuvă 
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REZERVOR 


Exfiltratii, ↓ pierderi la preaplin,spălare cuvă 


RETEA DE DISTRIBUTIE 


Pierderi fizice din conducte,vane,hidranti 


Pierderi aparente,citiri,... 


Apă nefacturată,furturi de apă 


Pierderi comerciale 
Dacă privim sistemul de alimentare cu apă în ansamblu constatăm că 
avem de a face cu un sistem sub presiune, unde elementele 
constructive nu sunt perfect etanșe ceea ce înseamnă că pierderea de 
apă este un fenomen care însoțește funcționarea sistemului de 
alimentare pe durata de viață a acestuia.Pierderea de apă este cel mai 
fidel consumator de apă,apa se pierde chiar dacă toți ceilalți 
consumatori reali nu consumă apă (doar că este un consumator care 
nu plătește niciodată) 


Probleme legate de pierderile de apă 


Cele două problem mari legate de aceste pierderi de apă pot fi 
formulate astfel :de ce trebuie reduse pierderile de apă și care este 
limita rațională până la care pot fi reduse aceste pierderi. 


De ce trebuie reduse pierderile de apă din sistem? Pierderile de apă 
trebuiesc reduse pentru că: 


• Pierderea de apă reduce eficiența sistemului de furnizare a apei 
și acest lucru se face pe durata de viață a sistemului.Eficiența 
sistemului poate fi definită ca raportul dintre pierderea de apă 
și cantitatea de apă intrată în sistem: 


• E =( Vi-Vu )/Vi ,(%) 


• Apa pierdută trebuie plătită de cineva, acel cineva este 
consumatorul,dar el nu “vede „ cantitatea de apă pierdută și 
deci va trebui sa fie convins să plătească.De regulă furnizorul îl 
obligă pe consumator la o plată indirectă,prin tarif.Tariful 
conține inclusiv pierderea de apă,dacă pierdrea este mică atunci 
plata este suportabilă și consumatorul plătește dar dacă plata 
este prea mare furnizorul va fi obligat să facă investiții pentru 
reducerea pierderilor în vederea armonizării neânțelegerilor cu 
consumatorii de apă.De aici rezulta necesitatea găsirii soluției 
optime-cât trebuie investit astfel ca pierderea de apă sa fie 
rezonabilă ? 


• Apa pierdută duce la suprasolicitarea sistemului,care în acest fel 
conduce la creșterea pierderii.Pierderea de apă introduce de 
fapt în sistem un consumator suplimentar (foarte fidel 
pierderea existând chiar și atunci cand toți ceilalți consumatori 
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nu înregistrează consumuri).Aceasta înseamnă modificarea 
parametrilor tehnologici care se manifestă prin reducerea 
presiunii în sistem. 


 


Suprasolicitarea sistemului din cauza pierderilor de apă 


- Crește consumul de energie pentru transportul apei,chiar dacă 
apa pierdută intră intr-un alt spațiu unde produce sau nu 
dificultății,energia necesară pentru transportul apei este 
pierdută definitiv,precum și energia suplimen-tară necesară 
funcționării forțate a sistemului.Această energie se produce 
acum și se va produce încă multă vreme din combustibili fosili 
(70-80%,deci cu producerea de CO2. 


 


Creșterea energiei de aducere a apei în sistemul de distribuție 


- Sunt necesare costuri suplimentare pentru repararea avariilor 
provocate de pierderea de apă care, deși considerabile, sunt 
greu de estimat deoarece, de regulă sunt difuze; 


- Sunt dese cazurile în care se ajunge la retehnologizarea 
sistemului sau creșterea presiunii în sistem din cauza 
pierderilor de apă; 


- Pierderea de apă crește sarcina stației de tratare și dacă nu 
există rezerve problema poate deveni foarte complicată 
deoarece calitatea apei poate fi afectată, iar pentru controlul 
calității apei trebuie retehnologizată stația sau/și modificate 
dozele de reactivi, ceea ce duce în final la un cost mai mare de 
producție al apei; 


- Pierderea mare de apă modifică radical ritmul de consum al 
apei din cuva rezervorului ,volumul apei din rezervor se reduce 
drastic și poate influiența funcționalitatea rețelei în caz de 
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incendiu; 


- Golurile multe și mari din peretele conductelor pot deveni un 
risc major pentru calitatea apei din rețea, apa din exterior poate 
intra necontrolat în conducta goală sau cu presiune 
mică,aceasta putând fi antrenată prin ejecție atunci când apar 
condiții favorabile apariției acestui proces. 


O întrebare firească care se poate pune este: Care sunt limitele 
acceptabile la care trebuie reduse practic pierderile de apă? 


Aceste limite nu sunt fixe ( în țările dezvoltate valorile au ajuns să fie la 
5 % media fiind sub 15 %,aceasta în condițiile în care în țările slab 
dezvoltate pierderile de apă pot ajunge la 65-70%). 


Principalii factori care determină implementarea de măsuri în vederea 
limitarii pierderilor de apă sunt: 


• Tariful apei furnizate în sistem,tariful real nu cel de protecție 
social; 


• Disponibilul de apă la sursă,dacă sursa este bogată în apă se 
poate accepta o valoare mai mare pentru pierderi de 
apă,deoarece costurile reparațiilor in aceste cazuri poate fi mai 
mare decât costul apei pierdute; 


• Durata de viață a instalațiilor,la o durată mare de viată trebuie 
asigurate exigențe mai mari privind pierderile de apă; 


• Calitatea exploatării,dacă nu se fac remedieri preventive pe 
durata de viață a sistemului costurile pot fi mai mari deoarece 
etanșeitatea inițială a lucrărilor trebuie să fie mai mare; 


• Calitatea materialelor folosite la execuție,o pierdere mai mică 
implică utilizare de materiale mai bune,dar care sunt mai 
scumpe; 


• Calitatea execuției care înseamnă un amsamblu de elemente 
conținând disciplina tehnologică,tehnică și tehnologia 
disponibilă; 


• Consecințele directe ale pierderilor de apă; 


• Modul în care se raportează opinia publică la acest fenomen. 


Definirea tipurilor de pierdere de apă 


Pentru a înțelege mai bine fenomenul este necesară o detaliere a 
modului în care se poate pierde apă, prezentând în cele ce urmează 
diferite elemente ale pierderilor de apă. 


Apa se poate pierde fizic, ca apă real ieșită necontrolat din 
sistem,cauzele fiind multiple menționate anterior. Întrun sistem de 
gospodărire comunală o parte din apă se poate pierde din cauza 
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sistemului de măsurare și manipulare a datelor,ceea ce reprezintă apă 
pierdută fictiv. 


Apa mai poate fi pieduta și sub formă comercială,ca apă care a fost 
furnizată dar nu a fost facturată și în consecință nu aduce beneficii 
furnizorului de apă. 


Pierderile reale de apă 


În toate obiectivele unui sistem de gospodărire de apă ,apa care curge 
se găsește sub presiune,mai mică sau mai mare depinde de 
situație.Toate componentele sistemului sunt realizate din materiale 
curent întâlnite în practica inginerească,dar din motive practice nu pot 
fi realizate construcții perfect etanșe,betonul poate fi puțin poros,la 
turnare sau în timpul exploatării pot să apară fisuri în pereți,îmbinarea 
nu este perfect etanșă între elementele din conducte,între conducte și 
bazine,în sistem se fac intervenții ulterioare care nu pot fi bine 
controlate ,materialele îmbătrânesc și își pierd elasticitatea 
inițială,solicitările asupra construcțiilor pot fi mai mari decât cele luate 
inițial în calcul, astfel că in fiecare sistem există pierdere fizică de apă. 


 


Figura 12. Pierderile reale de apă 


Pierderile fictive de apă 


Pentru stabilirea valorii pierderii de apă metoda cea mai utilizată este 
metoda bilanțului apei pentru întregul sistem sau numai pentru un 
obiectiv anume.Pentru aceasta trebuie măsurat volumul de apă care 
intră in sistem și volumul de apă furnizat consumatorilor din sistem. 


Cauzele care conduc la pierderea fictivă de apă: 


• Practic exista două metode de măsurare a volumelor,prin 
debitmetre cu echipament de cumulare a debitelor sau 
apometre. Oricare din aceste sisteme au o anumită precizie de 
măsurare,ca atare nu stim niciodată care este volumul real de 
apă trecut prin secțiune ci vom ști doar volumul de apă măsurat 
de respectivul aparat.Rezultă că între două valori vor fi 
diferențe ,iar aceasta diferență este o primă valoare a pierderii 
de apă,dar este o pierdere fictivă.Neluat în calcul dar o parte din 
aceste valori pot reprezenta chiar pierderi reale de apă; 


• Aparatele de măsură care înregistrează incorect din cauza că 
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sunt în afara duratei de verificare metrologică și reetalonare 
sau a căror funcționare este stânjenită de ceva (blocaje 
parțiale,montaj greșit,…); 


• Debitmetre și apometre care sunt defecte,unde pentru 
completarea citirilor se fac medieri de date între valorile lunilor 
anterioare,erorile introduse continand in parte pierderi fictive; 


• Nesicronizarea citirilor,pentru un bilant corect ar trebui ca 
citirile sa se faca practic simultan; 


• Citirea echipamentelor se poate face mai bine sau mai putin 
bine,toate erorile de citire incorectă se transformă în pierdere 
fictivă de apă; 


• Prezența aerului în conducte,toate rețelele sunt realizate cu 
foarte puține ventile de aerisire,aerul însă poate intra în 
conducte la fiecare avarie care se repară,la golirea conductelor 
pentru spălare,evacuarea aerului fiind făcută prin branșamente 
deci prin apomete care se comporta diferit cu aer si apă decat în 
condițiile de laborator cum a fost testat; 


• Transferul de date de la cititor se poate face cu erori;cifre scrise 
nevizibil,cifre intelese gresit,ordine de marime transcrise gresit 
sau erori de transcriere; 


• Înțelegeri între cititorii de contoare și beneficiarii 
citirilor,pentru înregistrarea numai a anumitor valori sau 
trecerea cu vederea a faptului ca este defect contorul 


• Necitirea contorului si introducerea de date incorecte în fișele 
de date(contorul nu se poate citi nefiind acces,căminul este plin 
de apă,căminul este acoperit de zăpadă,contorul are apă în 
mecanismul de înregistrare si cifrele nu se vad bine,contorul 
este spart din cauza inghetului nefiind protejat 
corespunzător,..); 


• Estimare eronata a consumului de apă la branșamentele care nu 
sunt contorizate,estimarea fiind făcută după declarația 
proprietarului casei privind numarul de persoane si tipul de 
consumatori; 


• Pierderi reale da apă prin locuri nedetectabile din cauza 
valorilor mici,dar pe ansamblu pot avea valori importante 
nereparate; 


• Nerepararea în cel mai scurt timp a pierderilor de apă detectate 
din lipsă de bani, personal, imposibilitatea intreruperii 
traficului, lipsa de echipamente adecvate, starea extrem de 
proasta a conductei care necesită înlocuire care nu se poate face 
,intră in grupa pierderilor fictive deoarece nu se poate evalua 
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cantitatea de apă pierdută (cazul conductelor de oțel puternic 
corodate sau a celor de PREMO sau azbociment care fac 
explozie); 


• Greutati în repararea hidranților de incendiu,hidranții în 
general fiind montați fără vană de izolare la conducta de 
alimentare cu apă,repararea hidranților fiind greoaie deoarece 
trebuie întreruptă apa cel puțin pe strada respectivă,lucru 
neplăcut pentru consumatorii,ca atare reparațiile se amâna cât 
mai mult; 


• Creșterea presiunii în rețea ca urmare a creșterii rugozității 
conductelor,a rezistenței hidraulice , pentru păstrarea 
capacității de transport; 


• Calitatea slaba a multor vane vechi din rețea,izolarea 
conductelor în caz de reparații este dificilă din cauza că vanele 
nu închid etanș. 


“Pierderi” care nu sunt pierderi de apă 


Sunt volume de apă care produc efectele unei pierderi de apă dar care 
nu sunt de fapt pierderi de apă ci reprezintă un necesar tehnologic de 
funcționare a sistemului și sunt doar pierderi comerciale 


Consumul exagerat de apă 


Consumatorul utilizează mai multă apă din rețea ,care poate fi plătită 
în mod corect după măsurătoarea corectă făcută pe contor dar excesul 
de debit suprasolicită sistemul și produce aceleași consecințe ca și o 
pierdere de apă reală. 


Consumatorul profită de fapul că are un branșament necontorizat și 
deși are un contract pentru o anumită cantitate lunară de apă el 
utilizează mult mai mult,bazat pe faptul ca nu are cum să se observe 
acest lucru,excesul de apă modifica bilanțul și mărește cota de pierderi 
și produce efecte de suprasolicitare a sistemului care se răsfâng și 
asupra celorlalte consumuri de apă plătită. 


Folosirea apei la o presiune cu mult sub valoarea normală, caz des 
întâlnit la udatul grădinilor cu furtunul liber. 


Furtul de apă realizat prin branșamente ilegale care are trei consecințe 
separate: 


- Modifică funcționarea corectă a sistemului (solicitarea 
conductelor,scăderea presiunii în rețeacreșterea pierderilor 
reale); 


- Modificarea bilanțului deci creșterea pierderilor fictive de 
apă,plata acestor consumuri fiind făcută de către ceilalți 
consumatori; 
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- Branșarea incorectă (din punct de vedere constructiv ) duce la 
alte pierderi reale de apă. 


Apa folosită la combaterea incendiilor din localitate (sau în localitățile 
învecinate care nu au surse de apă adecvate, apa este tranportată cu 
cisternele de la cea mai apropiată sursă).Preluarea unui debit mai 
mare decât cel normat duce la scăderea presiunii în rețea cu toate 
consecințele aferente.Această apă poate fi plătită sau nu. 


Consumul de apă pentru spălarea periodică a sistemului de conducte. 
Se consumă apă pentru golirea sistemului în vederea inspecției precum 
și la spălarea propriuzisă care are cel puțin două faze,spălarea propriu 
zisă si dezinfecția.Este o cantitate de apă nemăsurată în marea 
majoritate a cazurilor grupă separată de pierderi de apă care nu sunt 
pierderi decțt dacă sunt exagerate(apa utilizată peste limita normală 
care însă este foarte greu de determinat), sunt necesarul tehnologic de 
apă,necesarul propriu al sistemului pentru a putea funcționa.Ele sunt 
catalogate de către IWA ca pierderi de apă deoarece nu aduc 
veniturișeste drept că această apă iese din sistem și nu se vinde dar 
fără aceste cantități de apă nu se poate obține apa care se vinde !Aceste 
consumuri sunt consum pentru întreținerea captării,consum pentru 
întreținerea în funcționare a obietelor tehnologice a stației de 
tratare,consum pentru spălare și dezinfectare a aducțiunii și rețelei de 
distribuție,apă necesară pentru curăâarea rezervoarelor. 


Pierderi colaterale din cauza apei pierdute 


Pierderile colaterale din cauza pierderilor de apă se referă în special la 
energia înglobată în apă și pentru transportul apei este nevoie de 
energie,de regulă energie electrică, Toată apa pierdută are înglobată 
energie ce se pierde dar care se pătește o dată cu apa sau este 
înglobată în tariff.La sistemele energointensive acest procent poate fi 
destul de ridicat. 


Pierdere de energie în apa rece -consumul specific de energie înglobată 
în apă poate fi luată o medie de cca. 1,0 kWh/m3, asta înseamnă că se 
pierde energie proporțional cu pierderea de apă (0,3-0,6 kWh/m3 )dar 
și energie necesară pentru pomparea suplimentară a întregii cantități 
de apă pentru compensarea perderii de sarcină cerută de pierderile de 
apă. 


Costuri suplimentare cu energia din cauza apei pierdute in orele de 
varf energetic când energia se platește mai scump,este o anomalie  


Metode de combatere a pierderilor de apă 


Specialiștii în domeniu consideră că mijloacele de combatere a 
pierderilor de apă pot fi grupate în urmatoarele tipuri de acțiuni : 


- Alcătuirea rațională a sistemului de transport a apei; 
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- Folosirea de materiale performante în realizarea obiectelor 
sistemului; 


- execuție corectă a sistemului de alimentare cu apă; 


- Inspecția conductelor în vederea detectării pierderilor de apă; 


- Viteza mare de reparare a pierderilor descoperite,remedierea 
preventivă ar putea fi măsura cea mai bună de aplicat; 


- Controlul presiunii în rețea; 


- Reducerea pierderilor aparente; 


- Retehnologizarea stațiilor de pompare prin echipare cu pompe 
cu turație variabilă,la rețelele fucționând prin pompare; 


- Informatizarea controlului funcționării sistemului de 
alimentare cu apă; 


- Realizarea de modele și sofware adecvat pentru controlul 
parametrilor de fucționare în timp real a sistemului; 


- Analize statistice în vederea estimării posibilităților de 
producere a avariilor in sistem/retea. 


 
Controlul pierderilor de apă se poate aplica în două cazuri distincte ale 
sistemului : 


- Sistemul este în curs de alcătuire și realizare ,caz în care trebuie 
învățat din dificultățile sistemelor existente; 


- Sistemul există și trebuie exploatat în condiții raționale,este 
partea cea mai grea deoarece durata de exploatare poate atinge 
sute de ani în timp,obiectele sistemului îmbatrânesc deci își 
pierd capacitatea de etanșeitate. În acest caz , reducerea 
pierderilor de apă se poate realiza prin  controlul presiunii în 
rețea; 


- Viteza de reparație a defecțiunilor care produc pierderi ca 
importanță este pe locul doi dupa managementul presiunii. 


Organizarea sistemului de intervenție depinde de: 


• Mărimea pierderilor de apă și a consecințelor immediate; 


• Starea financiară a furnizorului de apă ,dacă dorește să facă 
profit mare pe termen scurt atunci intervențiile vor fi greu de 
făcut,la un tariff mic este greu de demonstrat că reparațiile sunt 
mai ieftine decât apa pierdută; 


• Costurile de remediere;  


• Gradul de dotare cu echipamente de detectare și echipamente 
de reparații,cu cât timpul de descoperire a pierderii este mai 
mic cu atțt valoarea apei pierdute este mai mica; 
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• Exigența autoritaților (locale si de mediu)în ce privește 
gospodărirea rațională a apei; 


• Consumul specific de energie înglobată în apa furnizată; 


• Atitudinea generala a consumatorilor față de apa și utilizarea 
banilor dați pe apă. 


Reabilitarea sistemului de distribuție. 


Prinul pas pe care trebuie sa-l faci este întocmirea unui plan de 
intreţinere şi reparaţii astfel încât să se reducă numărul de defecţiuni 
accidentale. 


Propun să încercăm să îmbinăm teoria cu practica folosindu-ne de 
principiul lui Pareto care arată că există foarte multe situaţii în care 
80% dintre consecinţe sunt provocate de 20% dintre cauze.  


Bineînteles că nu trebuie să întelegem aceste raporturi în cifre 
absolute. Ideea de bază este că cea mai mare parte din rezultate se 
datorează unui set redus dar foarte important de resurse– reciproca 
fiind valabilă. 


Pornind de la reciprocă este primordial să identificăm acele 20% din 
reţele unde trebuie să executăm întreţineri, înlocuiri sau reparaţii 
pentru că numărul de defecţiuni accidentale să se reducă cu 80%. 


Consideraţiile economice şi ambientale reprezintă două dintre 
motivele majore ce determină necesitatea efectuării cercetărilor de 
identificare şi localizare a pierderilor de apă în reţelele de transport şi 
distribuţie a apei potabile. O cale efectivă de a conserva apa şi de a 
economisi bani o reprezintă localizarea şi remedierea defecţiunilor 
ivite în cadrul reţelelor de conducte. 


Dincolo de aspectul de butadă al legii Pareto, impactul asupra 
programelor de creştere a eficienţei manageriale este major: atât 
consultanţii cât şi managerii se concentrează primordial asupra 
formulei de maximizare a eficienţei: identificarea acelor 20% din 
factorii majori care ne asigură cea mai mare parte din rezultate.  


Estimarea pierderilor de apă şi a modului în care se produc aceste 
pierderi este importantă deoarece în funcţie de o serie de factori ce le 
influenţează se poate stabili metoda de detectare şi control a 
pierderilor de apă.  


În literatura de specialitate există mai multe metode de estimare şi 
localizare a pierderilor de apă cum ar fi:  


• Controlul pasiv (metoda curentă) – prin apariţia apei la 
suprafaţa solului, prin apariţia de denivelări, prăbuşiri pe 
traseul conductelor de apă, prin depistarea apei cu ocazia 
realizării unor săpături, prin controlul periodic al bilanţului 
apei ce se distribuie, prin urmărirea informaţiilor primite de la 
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echipele de intervenii şi reparaţii, etc.  


• Controlul pasiv necesită cel mai mic efort din partea 
operatorului, dar în general dintre toate metodele are ca rezultat 
cel mai ridicat nivel de pierderi.  


• Pentru execuția reparației, ar putea fi necesară totuși localizarea 
cu precizie a pierderii, folosind tehnicile de sondare. 


• Controlul pasiv al pierderilor poate fi rentabil ca preț doar atunci 
cand sursa de apa este abundentă, ieftina din punct de vedere al 
costulrilor de producție și dacă pierderile apar rapid la suprafață. 
Nu se conformeaza cerintelor de mediu de a proteja resursele 
naturale si poate genera adversitate în opinia publică împotriva 
operatorului.  


• Monitorizarea presiunilor – prin urmărirea valorilor de presiuni 
în nodurile semnificative ale reţelei; 


• Contorizarea parţială – prin sectorizarea reţelelor şi instalarea 
unor contori de district pentru zonele care prezintă consumuri 
nejustificate de apă; 


• Contorizarea totală – prin introducerea echipării tuturor 
branşamentelor cu contori de apă; 


• Cercetarea prin ascultare – prin folosirea de echipamente 
dotate cu amplificatoare şi microfoane sensibile şi de precizie 
(Hidrolux, Aqualux, Correlux, etc) 


• Monitorizarea şi informatizarea totală a sistemului – prin 
introducerea unui sistem de management tehnic integrat în 
care pe un model matematic al reţelei care cuprinde graful 
reţelei (configuraţia reţelei, lungimi de conducte, diametre, 
material, rugozităţi, cote topografice, etc) se poate simula 
funcţionarea sistemului în diverse scenarii de exploatare. 


Controlul consumului minim de noapte – se consideră că o creştere 
semnificativă a debitului minim nocturn peste limita normală 
acceptată indică prezenţa unor pierderi de apă. 


Urmărirea consumului zilnic de apă în localitate ,prin înregistrarea 
orară a valorilor sau înregistrarea continuă (posibilă astăzi),arată că 
naptea valorile debitelor ajung la nivele reduse și se menține timp 
îndelungat 5-6 ore ,de regulă între orele 23-5 dimineața.Valoarea 
înregistrată este specifică rețelei și depinde de activitatea de noapte a 
localității dar și de pierderea de apă din rețea. Pe interval mai mari de 
timp depinde și de creșterea consumului în rețea ca urmare a 
modernizării dotărilor sanitare și edilitare.  


Variația consumurilor zilnice este diferită pentru o rețea mică 
alimentată dintr-o rețea mare cu stație de pompare față de o rețea 
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mare unde variațiile debitelor nu sunt foarte bruște. 


0
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Figura 13. Variația consumurilor într-o rețea mică alimentată cu 


SP dintr-o rețea mare 


Se poate distinge clar variația consumului de apă și valorile 
tip:consumul maxim orar, consumul minim orar și duratele de 
desfășurare.Aceste valori nu sunt con-stante și au fluctuații zilnice și 
sezoniere. 


 


Figura 14. Variația consumului de apă și valori 


In graficul care urmează este prezentat o distribuție a valorilor 
debitelor pe durata a două zile.Se poate observa că există un consum 
real de apă și pe durata nopții,un consum datorat pe de o parte 
pierderilor de apă,cât și consumului.Dacă analizăm graficul de consum 
în mod obiectiv trebuie să menționăm că pierderea relativă de apă este 
mai mare pe durata nopții din cauza că pierderile sunt o constantă 
(relativ),iar pe timpul nopții consumurile sunt mult mai mici astfel că 
în această perioadă sunt înregistrate cele mai mari valori ale 
pierderilor (procentual). 


 


Figura 15. Distribuție a valorilor debitelor 


Cunoașterea valorii consumului curent respectiv a pierderii de apa 
constante ar putea permite detectarea momentului in care pierderea 
curentă de apă devine foarte mare si trebuie luate măsuri pentru 







 


84 


 


limitarea acestora. 


Pentru estimarea pierderilor de apă, în mod practic se poate proceda 
astfel: 


• Se măsoară valoarea debitului,pe întreaga rețea dacă aceasta 
este de mici dimensiuni (până la 10000 locuitoti echivalenti),pe 
sectoare de rețea sau pe tipuri de conducte caracteristice 
rețelei,pe durata a câtorva zile în mod continu; 


• Se scad din aceste valori valorile consumului de noapte,adică 


• cele înregistrate între orele 0-5,00 .Daca valorile masurate în 
această perioada diferă semnificativ de la o zi la alta ceva nu 
este în regulă cu funcționarea rețelei, înregistrarea este cu 
probleme, sunt consumatori frauduloși cu impact mare sau au 
apărut pierderi de apă substanțiale; 


• Se evalueaza consumul minim de noapte prin compararea 
valorilor de consum măsurate în sectoarele de rețea, de mici 
dimensiuni unde se știe că pierderile în instalațiile interioare 
sunt mici.Astfel se poate obține un consum specific pe durata 
nopții cu care se poate calcula care este consumul real pe 
durata noptii, cunoscând numărul de locuitori. 


Dacă nu se poate face acest lucru se poate lucra cu curba înregistrată 
determinând valorile maxime, medii și minime orare și estimând 
valoarea minimă putem determina un coeficient de variatie orara Ko, 
cu care se poate lucra in vederea estimarii consumului de noapte 
valorile fiind totusi doar orientative 


In cazuri mai expeditive se pot utiliza rezultatele masurătorilor de la 
companii similare putând fi luate valori ca un consum specific pe 
durata noptii pentru: l/om/ora,l/km retea,etc.facând posibil ca dacă se 
fac măsurători să se poata trage concluzii in urma comparării acestor 
valori. 


Valoarea pierderii minime de apă, dacă nu există alte soluții poate fi 
calculată cu formula recomandata de IWA pentru determinarea 
pierderii astfel: 


Volumul minim posibil al pierderii de apă se poate calcula cu formula, 


UARL = (A Lm +B Nc +C Lp) p 


Cu particularizarea in Sistemul Metric, SI 
UARL = (18 Lm +0,8 Nc +25 Lp) p (l/zi) unde : 
Lm – lungimea cumulată a conductelor de transport,km 
Nc – numărul total de branșamente, 
Lp – lungimea totală a branșamentelor necontorizate, km 
p - presiunea medie în rețea,mCA  
Corespondența valorilor parametrilor A,B,C în cele două sisteme de 
unități de măsură este : 
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Tabelul 8: Corespondența valorilor parametrilor A,B,C 


Componența Sistem 
măsură 


Pierd
eri 
subte
rane 


Pierd
eri 
rapor
tate 


Pierd
eri 
nerap
ortat
e 


Total 
UARL 


Unități de 
măsură 


Conducte 
SM 9,6 5,8 2,6 A=18 l/km.zi.


mCA 


A-S 2,87 1,75 0,77 A=5,4 gal/km.
psi.zi 


Branșame
nte 


SM 0,6 0,04 0,16 B=0,8 l/brans.
zi.mCA 


A-S 0,112 0,007 0,03 B=0,1
5 


gal/bra
ns.psi.zi 


Cond.bra
nș 


SM 16 1,9 7,1 C=25 l/km.zi.
mCA 


A-S 4,78 0,57 2,12 C=7,5 gal/zi..p
si 


Coeficientul A poate fi folosit și pentru estimarea pierderilor de apă din 
aducțiunile care nu au alte mijloace proprii de masurare a volumelor 
de apă intrată și ieșită din conductă. 


Valoarea UARL poate fi considerată ca și un indicator de 
performanță,mai ales pentru urmărirea variației acesteia în 
timp,valoare care nu scade decât urmare a unor important măsuri de 
control a pierderilor de apă. 


Practic o campanie de evaluare a pierderilor reprezintă o metodă de a 
determina cât de multă apă este pierdută şi ce pierderi are din acest 
motiv compania care asigura funcţionarea sistemului. Principalul scop 
al acestei acţiuni este de a ajuta compania de a reduce pierderile şi de a 
furniza o apă mai ieftină. 


Activitatea de reducere a pierderilor de apă necesită multă 
perseverență iar re-zultatele se arată în timp, astfel că pentru cei 
dornici de rezultate imediate nu pre-zintă interes, de aceea sunt tentați 
să trateze activitatea într-un mod superficial. 


Personalul care desfășoară această activitate trebuie să fie un bun 
cunoscător al întregii activități, capabil să întocmească strategi de 
abordare având în vedere că nu exista o rețetă de succes în acest 
domeniu iar problemele diferă semnificativ de la un operator la altul.  


Inclusiv locul și rolul echipelor de detectare pierderi în structura 
organizatorică a societatilor de apă și canalizare diferă astfel că nu este 
lipsit de interes o dezbatere pe această temă, inclusiv 
interconectivitatea cu alte sectoare de activitate și subordonările care 
ar trebui să existe sunt teme care trebuie tratate,avand in vedere că nu 
sunt formule consacrate activitatea fiind relativ noua iar modul de 
organizare difera semnificativ de la o companie la alta. 
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Exercitiu 1. Măsurile de control a pierderilor de apă condud la dezvoltarea 
unei industrii specializate în acest domeniu, precum : 
producerea de echipamente de detectare rapidă a 
pierderilor,producerea de materiale mai bune pentru 
conductele de transport? Notați ideile Dvoastră în spațiul de 
mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Urmărirea consumului zilnic de apă în localitate, prin 
înregistrarea orară a valorilor sau înregistrarea continuă ,arată 
că noaptea valorile debitelor ajung la nivele reduse și se 
menține timp îndelungat 5-6 ore? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Valoarea UARL poate fi considerată ca un indicator de 


performanță,pentru urmărirea variației acesteia în timp,valoare 
care nu scade decât urmare a unor important măsuri de control 
a pierderilor de apă? 


• Controlul pasiv al pierderilor poate fi rentabil ca preț doar 
atunci cand sursa de apa este abundentă, ieftină din punct de 
vedere al costulrilor de producție? 


• Preluarea unui debit mai mare decât cel normat duce la 
scăderea presiunii în rețea cu toate consecințele aferente. 
Această apă poate fi plătită sau nu? 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 
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8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 6. Managementul riscurilor în alimentarea cu apă potabilă 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul managemement al riscului; 
• dezvoltarea abilităților în analiza  riscurilor  pentru întreprindere; 
• familiarizarea cu măsuri de atenuare a unui risc în alimentarea cu 


apă potabilă. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Risc, managementul riscului, managementul resurselor de apă 
integrat, triungul managementului activelor, pericol, schimburi 
complexe. 


Conținut 


 


 


Managementul riscului deține un rol important în dezvoltarea şi 
gospodărirea sectorului apei. Astfel riscurile pot fi împărţite în două 
mari categorii: categoria riscurilor pentru resursă, care include 
pericolele naturale sau cele induse de către om, pe care managerii 
caută să le reglementeze, şi categoria riscurilor pe care le au de 
înfruntat societățile în general, plus acelea cu care se confruntă orice 
întreprindere de gospodărire a apei în executarea funcţiei sale. 


Este necesar să se recunoască faptul că riscul nu este numai un 
fenomen fizic, ci şi unul cultural, educational şi că diminuarea riscului 
în ultimă instanţă va avea un bun efect economic şi social.  


Managementul riscului este o problemă distributivă, care implică 
schimburi complexe şi o realocare a bunăstării reale între diferite 
grupuri de interese, economice şi sociale. Nu se poate susține că 
eficienţa economică trebuie să fie singura bază pentru adoptarea 
deciziilor din managementul riscului. O abordare corectă ar fi o 
abordare holistică, o abordare care să se bazeze printre altele pe 
principiile agreate la summitul mondial de la Dublin. 


Ce este IWRM ? Managementul resurselor de apă integrat (IWRM) este 
un proces care promovează dezvoltarea coordonată și gestionarea 
apelor, a terenurilor și a resurselor aferente, în scopul de a maximiza 
bunăstarea economică și socială într-o manieră echitabilă, fără a 
compromite sustenabilitatea ecosistemelor vitale. 


Tratarea problemei riscului şi a incertitudinii joacă de mult timp un rol 
esenţial în dezvoltarea sectorului apei. Era inevitabil să fie astfel, din 
cauză că apa este o resursă variabilă temporal şi spaţial, supusă 
evenimentelor extreme. Odată cu creşterea populaţiei şi cu mărirea 
presiunilor asupra cerinţei de apă, s-au schimbat scara şi registrul 
pericolelor legate de apă. Modul în care specialiştii şi publicul larg au 
perceput riscurile asociate cu aceste pericole şi au răspuns acestora 
are o influenţă esenţială asupra elaborării sistemelor convenţionale de 
gospodărire a apei.  
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Potrivit Comisiei Mondiale a Apei, practicile incorecte de gospodărire a 
apei constituie cauza fundamentală a problemei resurselor de apă. Atât 
Comisia cât şi GWP (Parteneriatului Global al Apei ) pledează în 
favoarea faptului că practicile curente, nedurabile de gospodărire a 
apei trebuie înlocuite cu o abordare holistică, bazată pe conceptul 
gospodăririi integrate a resurselor de apă (IWRM).  


Gospodărirea integrată a resurselor de apă este privită ca fiind mijlocul 
prin care se asigură securitatea apei, se creează politici şi practici 
durabile în domeniul apei, se previn riscurile asupra întregului sistem 
al apei.  


Cu alte cuvinte, IWRM înseamnă în ultimă instanţă gospodărirea 
riscului şi evitarea eşecului în sistemul de gospodarire a apei. 


Adevărul este că nu trăim într-o societate fără riscuri; fireşte că 
asumarea riscului a constituit motorul dezvoltării economice şi sociale. 
Procesele sociale, politice şi culturale hotărăsc dacă anumite condiţii 
sunt inacceptabil de riscante şi prin aceasta se justifică introducerea 
măsurilor de reducere a riscurilor. Mai mult decât atât, dat fiind faptul 
că reducerea riscului nu este niciodată o activitate necostisitoare, 
factorii socio-economici şi politici trebuie să-şi asume rolul de stabilire 
a priorităţilor privind cheltuielile. 


Pentru a înțelege Managementul riscurilor în alimentarea cu apă 
potabilă vom porni de la triunghiul Managementului activelor. 


 
Figura 16. Triungul managementului activelor 


unde: 


CAPEX – reprezintă bugetul de investiții 


OPEX – reprezintă bugetul operațional 


În termeni contabili pentru ca o cheltuială să se califice intr-o 
investiție (mijloc fix) este nece-sar ca acel mijloc fix să producă efecte 
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pozitive pe o perioadă mai lungă de timp.În acest caz ea 
este ”capitalizată” și ”amortizată” pe perioada în care aduce beneficii 
(adică se împarte acest cost pe toată perioada)-este un element de 
CAPEX. 


Dacă o cheltuială este legată de un activ în sensul în care îi menține 
acestuia starea de funcționare, aceasta este înregistrată ca un cost în 
perioada (luna, trimestru, an) în care s-a produs - este un element de 
OPEX. 


CML –minute de intrerupere a furnizării la client 


Riscul asupra mediului este egal cu : efectul x probabilitatea 


După cum bine se poate observa din triunghiul managementului 
activelor costurile,performanțele sistemului respectiv riscurile asupra 
mediului acționează depotrivă asupra infrastructurii retelelor 
/instalațiilor. 


Dacă oricare din aceste triunghiuri se modifică în mod natural produce 
efecte asupra celorlalte elemente ,astfel că nu putem să reducem 
costurile de investiții sau de exploatare fără a influiența performanțele 
sistemului în timp sau făra ca riscurile de producere a unui eveniment 
sa crească. 


Riscurile 


IWRM reprezintă în esenţă gospodărirea riscului, în cel mai 
cuprinzător sens posibil, pentru că ea caută să schimbe acele practici 
de gospodărire a apei (sau abateri de la acestea) care pun în mod 
frecvent în pericol dezvoltarea durabilă a resursei de apă şi 
bunăstarea societăţilor care depind de această resursă. Totuşi, din 
motive practice, este necesar să se aibă în vedere riscul într-un sens 
mai restrâns şi să se abordeze o direcţie specifică privind diferitele 
tipuri de risc cu care se confruntă sectorul apei.  


Acestea pot fi împărţite în două mari grupuri: riscuri pentru resursă şi 
riscuri pentru întreprindere. 


Riscuri pentru resursă  


Securitatea alimentării Calitate / siguranţa apei brute Evenimente 
climatice extreme (neobişnuite) Sănătate publică Poluarea mediului, 
inclusiv a apei  


Riscuri pentru întreprindere  


Proiectare şi construcţie Eşecuri de operare Riscuri de piaţă Riscuri 
financiare şi lipsuri Riscuri politice şi juridice Riscuri de muncă Riscuri 
de conformitate ,Responsabilități neprevăzute 


Aceste două categorii sunt distincte din punct de vedere conceptual, 
ele, de fapt, se află în strânsă legătură.  
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În primul rând, capacitatea agenţiilor de gospodărire a apei de a 
aborda problema riscului pentru resursă va fi critic afectată de modul 
în care sunt tratate riscurile pentru întreprindere, cum ar fi 
incertitudinea financiară.  


În al doilea rând, întreprinderile pot fi ele însele supuse riscurilor de 
resursă; cel mai evident este că un serviciu public de alimentare cu apă 
poate eşua în a furniza o anume cantitate şi calitate a serviciului dacă 
distribuţia apei este nesigură sau calitatea captării nu poate fi 
asigurată.  


În al treilea rând, modul în care sunt tratate riscurile pentru resursă 
poate influenţa riscurile pentru întreprindere. De exemplu, nereuşita 
în a furniza o securitate acceptabilă privind alimentarea, poate duce la 
creşterea riscului de piaţă şi la insecuritate financiară, în cazul în care 
clienţii refuză să plătească pentru serviciul necorespunzător şi, de 
asemenea, la creşterea riscurilor politice.  


Când se proiectează strategiile, metodele şi practicile de abordare a 
riscului, este necesară recunoaşterea interdependenţelor între 
riscurile pentru resursă şi riscurile pentru întreprindere. 


Neglijarea implicării publicului în reducerea riscului şi atribuirea 
deciziilor îşi are cauza, în mare parte, în modul în care profesioniştii 
din domeniul apei au definit în manieră proprie noţiunea de risc.  


Deşi există diferenţe sectoriale în abordarea diferitelor tipuri de 
pericole legate de apă şi a riscurilor asociate, este adevărat faptul că 
toate sectoarele au avut punctul de vedere comun, conform căruia 
riscul este o chestiune tehnică, supusă cuantificării şi controlabilă 
printr-o formă oarecare de intervenţie structurală.  


Managerii din domeniul apei, ca şi alţii care au tratat noţiunea de 
pericol, s-au bazat puternic pe principiile de bază ale ştiinţei şi 
probabilităţilor, utilizând, în vederea modelării viitorului, cunoştinţe 
detaliate privind evenimentele din trecut. Astfel, ei au încercat să 
reducă inerenta incertitudine care apare în noţiunea de risc.  


În mod tipic, riscul a fost redus la o ecuaţie singulară care leagă 
cantitativ probabilitatea şi magnitudinea unui eveniment periculos de 
costurile consecinţelor (exprimate în termeni monetari), în condiţiile 
în care evenimentul are loc în realitate. Asemenea ecuaţii au făcut 
posibilă convertirea riscului într-un set de cifre obişnuit, presupus 
obiectiv, pe care se pot baza deciziile „raţionale” de management.  


Este evident faptul că riscurile legate de apă nu sunt abordate holistic; 
în majoritatea, dacă nu, în toate ţările, există puţine reglementări 
instituţionale în vigoare care ar putea face posibil acest lucru.  


Sistemele de gospodărire, sectoriale şi puternic segmentate, creează 
ineficienţe majore şi inechităţi în distribuirea riscului, a costurilor de 
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reducere a riscului şi a creşterii beneficiilor de securitate,iar câteva 
dintre acestea par a fi cele mai importante,astfel 


Managerii din domeniul apei se angajează mai degrabă în deplasarea 
riscului și a costului de risc decât în adevărata reducere a 
riscului,deplasarea putând apărea în dferite forme ca de exemplu când 
captările de apă din amonte reduc riscul securității apei proprii prin 
insusirea unei părți disproporționate din resursa de apă,lăsândui însă 
expuși unor riscuri mai mari de lipsă de apă pe cei din aval; 


Managerii pot lua decizii economice fără să ia în considerare 
potenţialele pericole impuse asupra altora (costuri exprimate). Acest 
lucru este clar vizibil în situaţia în care cheltuielile insuficiente 
prevăzute pentru staţiile de epurare duc la transferul riscului de 
poluare către toţi utilizatorii de apă din aval, inclusiv asupra florei şi 
faunei de care depinde calitatea cursurilor de apă; 


Deplasarea costului sau riscul privit din punct de vedere spaţial, este 
de asemenea important de menţionat că riscul poate fi şi a fost 
deplasat în timp. Exploatarea de astăzi a apei subterane va afecta cu 
siguranţă securitatea apei generaţiilor viitoare; 


Noţiunea de oportunitate de cost, noţiune eludată în trecut. În 
majoritatea ţărilor, capitalul uman şi financiar disponibil pentru 
investiţia în sectorul de apă este extrem de limitat şi este esenţial 
faptul că se fac încercări de a se garanta că acest capital este cheltuit cu 
cele mai bune beneficii sociale.  


În mod clar pentru stabilirea stategiei de abordare trebuie avut în 
vedere și răspunsurile la urmatoarele întrebări: 


• Ce nivel de cheltuieli pentru reducerea riscului se pot justifica 
față de utilizatori; 


• În condițiile constrângerilor impuse de capacitatea umană și cea 
financiară,care sunt cele mai puțin acceptabile riscuri și implicit 
,prioritățile de acțiune; 


• Cine va suporta costurile de risc și cui trebuie alocate costurile 
și beneficiile reducerii riscului; 


• Care metode de reducere a riscului sunt cele mai acceptabile în 
termini economici,sociali,politici; 


• Cum va răspunde publicul afectat la diversele măsuri de 
reducere a riscului; 


• Pe care dintre măsurile de risc societatea va avea dorința sau 
capacitatea să la adopte. 


Procesul de evaluare a riscului 


Abordarea „ştiinţifică” obişnuită, în vederea stabilirii prin ce metode 
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trebuie tratată o problemă potenţială de risc implică diferite etape, 
deşi nu toate sunt incluse respective parcurse întotdeauna.schematic 
procesul de evaluare a riscului respectă următorii pași: 


Estimarea probabilităţii 
↓ 


Estimarea magnitudinii 
↓ 


Estimarea riscului → Acţionează dacă sunt depăşite normele sau 
standardele 


↓ ↓ 
Estimarea costurilor de realizare a schimbării de magnitudine / 


frecvenţe 
a) prin utilizarea metodelor convenţionale 


b) prin luarea în considerare a întregului domeniu de opţiuni 
↓ └→ Alege opţiunea cea mai eficientă ←┤ 


din punctul de vedere al costului ↓ 
Estimarea costurilor economice şi sociale pentru evenimente de 


diferite frecvenţe / magnitudini 
│ 


├← Percepţia publică a temerii faţă de risc 
↓ 


Evaluarea costului şi a beneficiului–acceptarea opţiunii celui mai 
scăzut cost de diminuare a riscului, dacă costurile reduse 


depăşesc beneficiul 
↓ 


Implementare 
Numeroase studii au stabilit ca situația de risc (potențial risc),are 


câteva elemente ce subliniază potențialul de risc perceput . 
 


Dimensiunile de bază care determină gradul de risc perceput sunt : 


1. Gradul potențial al pericolului sau fatalității; 


2. Dimensiunea fizică a daunelor; 


3. Dimensiunea socială a daunelor (numărul de persoane 
implicate); 


4. Distribuția în timp a daunelor (efectele imediate si/sau 
întârziate); 


5. Probabilitatea consecintelor nedorite; 


6. Capacitatea de control al consecințelor (prin forțe proprii sau 
experți de încredere); 


7. Experiența privind consecințele. 


În vederea creării unei baze de date este necesar ca toate 
accidentele ,care s-au înregistrat în alimentarea cu apă să fie 
înregistrate și evidentiate astfel atuci când se va face analiza riscului 
aceste date să poată fi utilizate. 
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Ca obiectiv fiecare operator de apă poate să-și stabilească o Matrice a 
riscurilor care să fie adaptată specificului și particularităților acesteia. 


Tabelul 9:Reducerea de risc prin luarea de măsuri de reducere 


Riscul de accident Măsura de atenuare 
Ruptura unei magistrale în 
apropierea unei linii de cale ferată Înlocuirea magistralei 


Ruptura unei magistrale sub 
carosabil Înlocuirea magistralei 


Apariția loviturilor de berbec în 
conducte 


Instalarea compensatoarelor de 
dilatație sau vaselor de expansiune 


Sesizări privind presiunea scăzută 
de apă Instalarea unei pompe adecvate 


Lipsa apei în orele de vârf Construirea unui rezervor 
Întreruperea alimentării cu energie 
electrică la stațiile de pompare 


Dotarea cu motogeneratoare 
electrice 


Reducerea riscului după implementarea măsurilor 


RRC = Risc înainte – Risc după 


Luând în calcul: 


• Valoarea costurilor de investiții; 
• Valoarea costurilor de exploatare; 
• Reducerea costurilor de exploatare după implementarea 


măsurilor. 
Exemplul unei măsuri de atenuare a unui risc: 


• Care este riscul? 


• Întreruperea energiei electrice a unei stații de 
tratare/pompare a unui oraș cu 100.000 de locuitori; 


• Determinarea efectelor și șansa riscului respective; 


• Ce măsuri de atenuare se pot lua? 


• Dotarea cu un motogenerator electric care să poată prelua 
sarcina; 


• Ce șansă a respectivului risc există după implementarea 
măsurilor de la punctul 3; 


• Menționarea în registrul de reducere a riscurilor (RRC). 


Pași de urmat în managementul riscului: 
1. Adaptați matricea de risc pentru compania dumneavoastră; 


2. Identificați riscurile din companie utilizând matricea de 
risc; 


3. Prioritizați investițiile după calcularea RRC; 


4. Utilizați RRC în sectoarele de alimentare cu apă potabilă; 


5. Extindeți utilizarea RRC și la alte departamente din 
companie. 
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Exercitiu 1. În vederea creării unei baze de date este necesar ca toate 
accidentele, care s-au înregistrat în alimentarea cu apă să fie 
înregistrate și evidenţiate? Notați ideile Dvoastră în spațiul de 
mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Managerii pot lua decizii economice fără să ia în considerare 
potenţialele pericole impuse asupra altora (costuri exprimate), 
în situaţia în care cheltuielile insuficiente prevăzute pentru 
staţiile de epurare duc la transferul riscului de poluare către toţi 
utilizatorii de apă din aval, inclusiv asupra florei şi faunei de 
care depinde calitatea cursurilor de apă? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Care sunt pași de urmat în managementul riscului? 


•  Care sunt etapele procesului de evaluare a riscului? 


• Managementul riscului este o problemă distributivă, ce implică 
schimburi complexe şi o realocare a bunăstării reale între 
diferite grupuri de interese, economice şi sociale? 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 
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10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


97 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 7. Balanța apei 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul întocmirea balanței apei; 
• indentificarea elementelor component a balanței apei; 
• familiarizarea cu etapele auditului rețelei de distribuție. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Apa, balanței apei, auditului rețelei de distribuție, pierderi 
aparente, cartea construcției. 


Conținut 


 


 


Pentru determinarea mărimii pierderilor de apă din sistem trebuie 
făcut o balanță al apei,balanța care în mod simplist poate fi formulat 
astfel :  


Vi = Vu + Pda ,(m3) 


unde :  


• Vi este volumul total de apă intrată în sistem, 


• Vu este volumul de apă utilizat în scopul propus, pentru 
consumatorii luați în calcul 


• Pda este pierderea de apă din sistem 


Determinarea volumelor de apă intrată în sistem este mai ușor de 
măsurat deoarece sursele de alimentare sunt puține, iar de cele mai 
multe ori sursa de apă este unică,ceea ce face ca să se poată găsi un 
sistem care să poată măsura această cantitate de apă. 


Determinarea volumului de apă real utilizat din sistem este mult mai 
complicată deoarece numărul celor care preiau apa din sistem este 
foarte mare,iar cantitățile de apă sunt relativ mici și variabile în 
timp,drept urmare precizia de determinare a acestui volum este mult 
mai mică. 


Pierderea de apă din sistem este diferența de volum dintre cel intrat si 
cel iesit. 


Funcție de precizia de determinare a celor două volume de apă, această 
diferență poate să fie negativă (caz în care se vinde mai multă apă 
decât se introduce în sistem) sau pozitivă (se vinde mai puțină apă 
decât se produce), cazul curent întâlnit. 


Întocmirea balanței apei 


Schema propusă de IWA și aflată deja în aplicare în multe țări și 
compani de apă, are următoarea formă simplificată: 


Balanța se întocmește anual , dar pentru obiective separate se poate 
face o balanță la intervale mai scurte.Realizarea balanței la intervale 
mari are avantajul că reduce,în cotă relativă,influiența unora dintre 
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erorile aparente,dar crește numărul de erori individuale la citirea 
contoarelor. 


Elemente componente a balanței apei 


Apa din surse proprii-cantitatea de apă produsă de sursele care intră 
în proprie-tatea furnizorului de apă 


Apa importată-cantitatea de apă cumpărată de la alt producător de 
apă,aceata putând să aibă un tarif diferit de decât cel de vânzare al apei 
din rețeaua proprie 


Apa intrată în sistem-toată cantitatea de apă care intră în sistemul de 
distribuție 


Volumul de apă intrat în sistem -este volumul de apă,măsurat direct 
prin debitme-trul/contor și plătit furnizorului de apă : Vi , 
m3/an ,având deja erori de măsurare. 


Vi = Ve + Vs 


Apa exportată - cantitatea de apă vândută altui operator legat la 
sistem 


Volumul de apă exportată-Ve ,din aducțiune,rezervor sau rețea de 
dis-tribuție,reprezintă volumul de apă care pleacă din sistem spre un 
alt consummator pentru care această apă constituie apă 
importată.Această apă se poate plăti la tariful general al apei furnizate 
în sistemul propriu,la tariful de producere dacă pleacă direct din 
captare sau din stația de tratare sau la un tarif stabilit de comun acord 
între părți.  


Apă furnizată în sistemul propriu - cantitatea de apă necesar 
alimentării consuma-torilor proprii. 


Volumul de apă intrat în sistemul propriu -Vs,este volumul de apă 
care asigură ali-mentarea integral a consumatorilor proprii. 


Consum autorizat contorizat-cantitatea de apă autoriz-
tă/acceptată/contorizată/vândută altui beneficiar sau în sistemul 
propriu.Prin apă vândută se înțelege în sens comercial, apă furnizată și 
facturată. 


Consum autorizat nefacturat-cantitatea de apă care este vândută 
fără a fi fac-turată,aprecierea în acest caz se face prin alte mijloace. 


Pierderi din recipienții de apă-apa pierdută prin preaplin sau prin 
neetanșeitatea instalațiilor, sau pereții recipienților 
(rezervoare,decantoare,filtre,...). 


Erori de măsurare la contoare-apa rezultată ca pierdută din cauza 
preciziei con-toarelor,a erorilor de citire și a nesimultaneității 
citirilor,erorile de măsurare a aparaturii instalate se manifestă la toate 
echipamentele instalate dar în proporție diferită funcție și de precizia 
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inițială,de regimul de funcționare,de corectitudinea alegerii ,de uzura 
aparatului de măsură. 


Pierderi prin branșamente- cantitatea de apă pierdută prin 
branșament până la contorul care măsoară consumul propriu al 
consumatorului. 


Apa care aduce venituri- apa care este vândută și este încasată 
contravaloarea în termenii conveniți prin contract. 


Pierderea de apă-Vp, reprezintă volumul de apă care nu se regăsește 
la vânzare deși a fost introdus în system. 


Pierderea de apă din sistem poate să fie reală (apa scoasa din sistem 
prin mulțimea de goluri, neetanșeități existente, datorită presiunii 
existente în sistem, sau poate să fie fictivă (rezultată din inexactitățile 
date de tehnologia de măsurare și erorilor de măsurare a 
echipamentelor. 


Pierderile aparente,-Pa,a reprezintă suma pierderilor de apă care nu 
pot fi înregis-trate ca pierderi reale/fizice de apă,acestea putând fi 
determinate cu greutate și numai după o analiză detaliată a tuturor 
factorilor implicați : 


- Analiza erorilor de măsurare a echipamentelor de măsurat 
(con-toare,debitmetre ) prin folosirea periodică a măsurărilor 
simultane cu echipamente de performanță superioară; 


- Estimarea consumului neautorizat prin sondaje selective sau 
analize detaliate asupra fucționării conductelor folosind 
detectoare specializate; 


- Reanalizarea periodică a documentelor de înregistrare a datelor 
de masurare și deducerea de valori medii de eroare posibile în 
mod current. 


După aprecierea specialiștilor IWA cca 5 % din pierderea reală de apă 
poate fi considerată pierdere aparentă,la sistemele în care alimentarea 
cu apă este continuă iar la sistemele cu funționare discontinuă 
pierderile aparente,precum și cele reale sunt mult mai mari. 


Valorile acestor pierderi pot crește substanțial dacă au fost alese 
contoare cu precizie mai mică,dacă citirile se fac neorganizat,dacă 
personalul manipulează cu neglijență valorile măsurate,dacă repararea 
și recalibrarea contorelor se face greoi și cu întârziere. 


Pierderile reale,fizice de apă,-Pa,r ,apa pierdută în mod efectiv și 
detectată sau apreciată după valori experimentale.încercări periodice 
asupra unor conducte care dau probleme,măsurarea pierderii de apă 
înainte de remedierea avariei la conductă,poate duce la determinarea 
valorii pierderi reale prin calcul sau monitorizare a valorii. 
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Pa,a + Pa,r = Pa 


Mărimea debitului de apă pierdută fizic este proporțională cu mărimea 
/secțiunea golului, forma golului și diferența de presiune interior-
exterior,toate aceste ele-mente fiind variabile și crescătoare în timp. 


Debitul de apă pierdută se poate calcula formal din ecuatia de 
continuitate și relația Bernoulli, utilizând formula curgerii printr-un 
orificiu: 


Q = µ Ω (2 g h)1/2 


unde: µ este coeficientul de debit , 


 Ω este mărimea secțiunii tuturor golurilor prin care curge apă, 


 g este accelerația gravitațională , 


 h este valoarea diferenței de presiune între cele două medii între care 
curge apa (exprimată în metri coloana de apă-mCA). 


Fiecare dintre acești termeni poate fi variabil însă,dar cu bunăvoință 
aceștia pot fi estimați. 


În realitate ,coeficientul (exponentul) presiunii nu are valoarea 0,5 în 
toate cazurile deoarece depinde de forma orificiului,de calitatea 
marginilor orificiului,de constanța în timp a formei marginilor și 
orificiului,de modul de debușare a apei (variabil în timp ),tipul de 
material,etc. de aceea Comitetul IWA a propus ca acest coefficient să 
aibă valori variabile între 0,5 și 2,5,iar valoarea corectă ar trebui 
determinată pe teren prin încercări practice. 


Din păcate este relativ greu de făcut o distincție clară și precisă între 
valorile celor două tipuri de pierdere de apă,din această cauză sunt 
analizate în ansamblu con-siderând că este suficient. 


În realitate problema pierderii este importantă ca formă de producere 
deoarece trebuie stabilită cauza care conduce la aceste pierderi și unde 
trebuie acționat pentru a face intrevenții ,putând obține rezultate 
spectacuoase cu întervenții mi-nore. Practica arată că cca. 20 % din 
numărul de sectiuni cu pierderi mari de apă realizează 80 % din 
volumul pierderilor,conform teoremei lui Pareto, astfel o con-centrare 
a eforturilor asupra celor mai importante puncte poate duce la efecte 
foarte benefice asupra rețelei de apă.Problema cea mai mare o 
reprezintă să reușim să identificăm care sunt cele 20% din rețele pe 
care dacă le-am reabilita să ducă la reducerea cu 80 % a pierderilor ? 


Pentru a întocmi o balanța corectă trebuie să se aibă grijă ca durata pe 
care se înregistrează datele trebuie să fie aceeași pentru toate valorile 
din diagramă. 


În tabelul următor este redat un bilanț al apei,urmarirea si compararea 
rezultate-lor an de an putand duce rezultate spectaculoase daca se trag 
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concluziile corespunzătoare. 


 
Auditul rețelei de distribuție 


Auditul este o activitate complexă care elaborează în final un 
document,pentru un întreg sau o parte a unui întreg (cu funcționare de 
sine stătătoare) în vederea cunoașterii stării reale de existență și 
capacității de lucru ,precum și a performanțelor tehnologice sau 
finaciare. Pe scurt este o fotografie a situației existente la un moment 
dat în vederea creării posibilității de apreciere a stării și detectare a 
părților slabe,constructive,funcționale și manageriale. 


Acesta este documentul de bază de la care începe strategia de 
dezvoltare sau îmbunătățire a funcționării în vederea asigurării 
parametrilor optimi de lucru. Cum rețeaua de distribuție este 
elementul cu cel mai mare ritm de dezvoltare,cel mai solicitat și care 
pierde cea mai mare cantitate de apă este și obiectul cel mai analizat. 


Trebuie subliniat de la început că calitatea concluziilor depinde 
esențial de calitatea documentelor puse la dispoziție de către 
beneficiar, exploatator, respectiv furnizorul de apă. 


Când se face un audit al rețelei? 


Deoarece tehnologia de elaborare este relativ complicată auditul se 
face la intervale destul de mari.Se recomandă realizarea auditului 
atunci când : 


- Dezvoltarea sistemului este necesară ca urmare unei decizii de 
resistematizare a localității; 


- Este necesară o retehnologizare a sistemului deoarece 
parametrii lui de funcționare sunt total necorespunzători; 


- Se schimbă forma oficială de exploatare a sistemului; 


- Pierderile de apă sunt exagerate și sistemul nu mai poate 
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asigura parametrii de calitate(presiune,debit calitate apă); 


- Pagubele colaterale sunt prea mari; 


- Performanțele economice ale sistemului sunt defavorabile; 


- Siguranța în funcționare a sistemului nu mai corespunde 
cerințelor. 


Scopul auditului . Auditul are scop să asigure elementele necesare 
pentru luarea unei decizii corecte privind îmbunătățirea modului de 
funcționare, îmbunătățirea performanțelor tehnologice, îmbunătățirea 
performanțelor economice,creșterea siguranței in 
exploatare,realizarea parametrilor calitativi ai apei,informatizarea 
sistemului,etc. . Acest lucru se face prin analizarea corectă a tuturor 
elementelor constructive ,tehnologice, funcționale și economice 
existente prin care să se poată stabili direcția de îmbunătățire, volumul 
de lucrări necesare,durata de realizare a acestora, consecințele 
realizării acestora,lista lucrarilor auxiliare provizorii necesare 
realizarii lucrării. 


De asemenea trebuie să se poată stabili riscul de funcționare în noua 
formă de lucru, precum și noul tarif al apei. 


Auditul nu da soluții chiar dacă poate să le sugereze,dar asigură o bază 
corectă pentru elaborarea documentației necesară în perfecționarea 
funcționării sistemului. 


Elementele de bază a auditului 


Pentru ca auditul să fie concludent el trebuie să aibă la bază 
următoarele : 


• Informația ca volum și corectitudine trebuie să permită 
minimizarea elementelor de incertitudine; 


• Resurse materiale suficiente; 


• Obiective și domeniu de acțiune bine definit,de preferință 
trebuie estimat de auditor și definitivat după discuții cu 
beneficiarul lucrării,care stabilește condițiile de contur; 


• Criterii de studiu bine definite și aplicabile în condițiile date; 


• foarte bună colaborare auditat-auditor,scopul final fiind comun; 


• Obiectivitate și independență pentru auditor; 


• Competență și profesionalism din partea auditorului. 


Concluziile auditului trebuie să fie conforme cu realitatea, fondate pe 
consultări nemijlocite și nu din auzite sau sugesti ori presupuneri,ele 
trebuind să fie aplicabile  


Concluziile auditului sunt de multe ori la baza stabilirii unei strategii 
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de dezvoltare ,de aceea corectitudinea auditului este esențială.  


Trebuie reținut însă că dinamica pierderilor de apă este continuă, se 
repară o parte din avariile care produc pierderi dar între timp se 
produc altele.Auditul trebuie privit ca o fotografie de moment în 
funcționarea de durată a sistemului analizat. 


Pregatirea auditului 


Pentru obținerea unui audit bun este foarte importantă faza de 
pregătire puntru elaborarea auditului deoarece: 


• Bună pregătire duce la obținerea unou concluzii rapide și 
ușor de utilizat 


• Durata de elaborare a raportului poate fi mult scurtată; 


• Se poate face un plan bun în ceea ce privește conținutul,pot 
fi stabilite cerințe mai clare și se poate estima calitatea 
concluziilor; 


• Constatările că pe durata auditului sunt necesare elemente 
suplimentare, pe lângă faptul că crește durata de elaborare, 
poate duce la schimbarea unor obiective cu consecințe greu 
de apreciat asupra rezultatelor,în cazuri complicate se poate 
ajunge până la ratarea unui studiu bun. 


Elementele necesare pentru începerea auditului sunt: 


1. Cartea construcției cât mai bine completată,cu eventualele 
modificări survenite completate la zi,(poziția conductelor și 
construcțiilor,diametre și materiale din care sunt realizate,anul 
construcției,poziția reparațiilor și cauza defectelor,poziția vanelor 
si hidranților,etc.); 


2. Detalii asupra funcționării tehnologice,în acest caz o schemă 
tehnologică clară și completă cu toate datele necesare este de mare 
utilitate (pozitia rezervoarelor si cotele de amplasare,pozitia 
stațiilor de pompare,a dotării și regimul de funcționare,valoarea 
presiunilor,debite de funcționare pe perioade mai lungi; 


3. Date despre exploatarea sistemului (grafice de variație a 
presiunilor și debitelor,zone cu presiuni 
deficitare/excedentare,calitatea apei pe zone,existența /absența 
unui model matematic); 


4. Statistica reclamațiilor primite de furnizorul de apă pe o perioada 
mai îndelungată (minim 1 an),și cauzele lor,modul și durata de 
rezolvare;  


5. Starea sistemului de măsurare a cantităților de apă; 


6. Balanța apei pe câțiva ani anteriori auditului pentru a se putea 
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analiza modul de evoluția în timp a unor factori importanți; 


7. Evoluția tarifului; 


8. Sunt necesare date statistice precum :număr de avarii,tipul 
lor,modul de remediere,costul reparațiilor,durata 
reparației,strategia de reabilitare/rezolvare a sistemului,sistemul 
de facturare,gradul de recuperare a facturilor emise,datoriile 
firmei,etc. 


De regulă perioada de referință pentru un audit este de un an, anul 
putâd fi cel fiscal deoarece există date economice importante și 
complete pentru analiza funcționării sistemului. 


Pe toată durata elaborării auditului trebuie păstrată o legătură 
deschisă și clară între auditat și auditor în vederea depășirii expeditive 
a unor lipsuri sau neclarității în datele de bază. 


Exercitiu 1. Auditul are scop să asigure elementele necesare pentru luarea 
unei decizii corecte privind îmbunătățirea modului de 
funcționare, îmbunătățirea performanțelor tehnologice, 
îmbunătățirea performanțelor economice, creșterea siguranței? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Ce teoremă arată că cca. 20 % din numărul de sectiuni cu 
pierderi mari de apă realizează 80 % din volumul pierderilor? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Sunt necesare date statistice precum :număr de avarii,tipul 


lor,modul de remediere,costul reparațiilor,durata 
reparației,strategia de reabilitare/rezolvare a sistemului, 
datoriile firmei ? 


•  Când se recomandă realizarea auditului? 


•  Care sunt elementele componente a balanței apei? 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
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sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 8. Managementul presiunilor în rețelele de apă 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul managementului presiunilor în rețelele 
de apă; 


• indentificarea factori care influențează scurgerile din sistemele de 
distribuție; 


• familiarizarea cu metode de reducere a presiunii. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Management, rețea de distribuție, scurgerile din sisteme, metode 
de control al pierderilor, calitatea materialelor și a execuției. 


Conținut 


 


 


Deși există un nivel economic optim al pierderilor în rețeaua de 
distribuție, cele mai multe dintre rețelele din R Moldova au nivele de 
pierderi mult mai mari, cu un NRW depășind adesea 50%.  


Nivelul optim economic va putea fi atins doar prin investiții în sistem și 
prin implementarea unei strategii efective și a acțiunilor asociate 


Factori care influențează scurgerile din sistemele de distribuție 


Există mai multi factori care influențează scurgerile din sistemele de 
distribuție, după cum urmează: 


• Presiunea. Creșteri de presiune de doar câțiva metri coloana de 
apă (<0.5 barr) pot duce la creșteri semnificative ale pierderilor 
în sistem și la creșterea frecvenței avariilor. Presiuni mai mari, 
în general duc la apariția timpurie a pierderilor ascunse. Invers, 
o scădere a presiunii sistemului va duce la reducerea 
pierderilor. Șocurile de presiune cauzate de pornirea sau 
oprirea unei pompe sau manevrarea prea rapidă a unei vane 
pot duce la depașirea presiunilor proiectate ale sistemului, 
generând astfel avarii. Ciclurile de presiune în pompe, oscilând 
în jurul punctelor de sarcină, sau vanele de reducere a presiunii 
prost intreținute pot duce la oboseala conductelor si la aparitia 
avariilor. Acest lucru este valabil în special la sistemele cu 
conducte din materiale plastic; 


• Mișcări ale solului . Printre cauzele mișcărilor solului sunt 
modificările de umiditate mai ales în solurile argiloase, 
schimbările de temperatură, ridicările din cauza înghețului și 
scufundarile. Aceste mișcări pot duce la spargerea conductelor, 
la deplasarea îmbinărilor sau la apariția unor concentrații locale 
de tensiune în conducte sau în armaturi, care duc în final la 
ruperea acestora; 


• Deteriorarea conductelor. Cea mai grava problema este 
coroziunea internă sau externă a conductelor și armăturilor din 
metal.Coroziunea internă este în general mai severă în zonele 
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cu apă cu duritate scazută. In timp, apar noduli pe peretii 
conductelor. Acesti noduli, care duc în timp la încrustații, 
cauzează ciupirea suprafeței interne, care se poate transforma 
în cele din urmă în găuri sau chiar în apariția unor fisuri 
longitudinale sau transversale în conductă. Coroziunea 
exterioară apare din diverse cauze, printre care diferențele de 
aerare în sol, coroziunea bimetalică, variații ale concentrației de 
săruri dizolvate în sol, activitatea microbiologică și pamântul 
contaminat din solurile poluate. Consecintele coroziunii externe 
sunt similare celei interne. Corodarea conductelor din beton sau 
azbociment poate fi cauzată de soluri sau ape cu continut ridicat 
de sulfati; 


• Calitatea materialelor și a execuției. Pierderile generate din 
aceasta cauza afectează atât conductele și armăturile 
operatorului cât și pe cele ale clientului. Este important să se 
stabilească standarde corespunzatoare pentru materialul 
conductelor și să se supravegheze corect instalarea acestora, 
inclusiv pregătirea sanțurilor. Orice conductă trebuie testată 
înainte de a fi dată în funcțiune, pentru a se descoperi 
eventualele defecte. De asemenea, materialele trebuie 
manevrate cu grijă și depozitate corespunzător. Personalul OR 
și al contractorilor angajați în lucrări de reparații ale rețelelor 
ar trebui să beneficieze de instruiri continue pentru a se asigura 
adoptarea celor mai bune practici și procedure; 


• Caracteristicile solului .Un factor important care afectează 
durata pierderilor ascunse (scurgeri) este permeabilitatea 
solului în care sunt pozate conductele. In unele soluri, apa din 
scurgerile subterane poate apare la suprafață destul de repede, 
în timp ce în alte soluri cum ar fi cele calcaroase, aceste scurgeri 
pot dura un timp nedefinit, fără să apara vreodată la suprafață; 


• Încarcarile din trafic. Efectele vibrațiilor și a traficului greu în 
unele zone, pot avea un impact semnificativ asupra nivelului 
pierderilor. La instalarea de conducte în zone intens circulate, 
trebuie acordată o atenție specială selectării celui mai potrivit 
material pentru conducte și refacerii șanțurilor; 


• Curenții electrici vagabonzi. Acești curenți pot duce la 
corodarea conductelor de metal neprotejate și accentuează 
importanța unei protecții a conductelor în aceste cazuri. Acest 
lucru este în mod special relevant unde curenții vagabonzi din 
vecinătatea șinelor de tramvai au avut un efect advers asupra 
conductelor de oțel neprotejate. 


Există câteva metode de control al pierderilor, dintre care unele 
implică localizarea pierderilor, iar una dintre metode, controlul 
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presiunii, poate fi considerată ca suplimentară fiecăreia din celelalte 
metode. Fiecare metodă necesita un nivel specific de implicare a 
personalului și a echipamentelor, prin urmare fiecare va avea costuri 
de capital și operaționale diferite. De asemenea, fiecare din aceste 
metode de control va menține pierderile la niveluri diferite. 


Scurgerile din reteaua de distributie pot fi catalogate în linii mari ca 
fiind : 


Scurgeri vizibile; 


Scurgeri invizibile. 


Metode de reducere a presiunii  


Reducerea pierderilor prin controlul presiunii este probabil cel mai 
rapid și simplu mod de reducere a pierderilor vizibile și invizibile într-
un sistem și nu implică localizarea pierderilor. 


Exista diverse metode de reducere a presiunii, printre care: 


• Montarea de vane sau zonarea. Este probabil cel mai simplu și 
ieftin mod de reducere a presiunii, dar are limitări în utilizare. 
Practic implică închiderea sau strangularea vanelor în sistem 
având ca efect reducerea capacității de transport în retea, sau 
mutarea unei zone pe alimentare la o presiune mai scăzută. 
Trebuie acordată o atenție deosebită la stabilirea mărimii 
zonelor, pentru a fi siguri că necesarul pentru stingerea 
incendiilor și pentru reumplerea sistemului dupa o avarie 
majoră pe o magistrală, sunt acoperite; 


• Reducerea înălțimii de pompare. Această tehnică are 
aplicabilitate limitată, dar merită să fie folosită acolo unde 
cererea de apă într-o zonă s-a redus, din cauza închiderii 
industriei grele și a consumului redus pe cap de locuitor. 
Beneficiile vor consta în reducerea costurilor cu energia 
consumată la stațiile de pompare datorită presiunilor și 
debitelor mai scăzute, precum și în volumul de pierderi 
(scurgeri) mai reduse în rețea. Pentru a beneficia din plin de 
reducerile costului cu energia, echipamentele de pompare 
trebuie redimensionate, sau motoarele pompelor centrifuge 
trebuie modificate. Dacă nu există fonduri disponibile pentru 
aceasta, pot fi obtinute beneficii din reducerea pierderilor prin 
strangularea vanelor de pe refularea statiilor de pompare; 


• Vane de reducere a presiunii (PRV). Folosirea vanelor de 
reducere a presiunii este cea mai uzuală metodă de scadere a 
presiunii în rețelele de distribuție, reducând astfel și nivelul de 
pierderi. Sunt disponibile diverse tipuri: vane care produc o 
presiune diferențială constantă între intrare și iesire, vane care 
furnizează o presiune constantă în aval și cele care produc o 
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presiune variabilă în aval permițând scăderea presiunii pe 
timpul nopții.Desi aceste PRV-uri sunt adaptabile, ele sunt în 
același timp și sensibile în operare și se defectează ușor din 
cauza blocarii aerului în interior. Din acest motiv trebuie 
verificate regulat și prevăzute cu bypass. 


 
Figura 17. Variația debitului 


Studiu de caz pentru managementul presiunilor în rețea 


Intrucât nu există o rețetă de success în managementul presiunilor la 
nivelul fiecărui operator de apă s-au facut eforturi mai mari sau mai 
mici în abordarea acestei probleme. Unul dintre operatorii din 
Romania cu cele mai mari realizari în acest domeniu sunt cei de la 
compania de apa Vital Baia Mare, din a caror experienta va vom 
prezenta cateva din realizari. 


Totul a pornit de la reducerea costurilor. Atunci cand s-au infintat 
operatorii regionali sub deviza solidaritatii companiile de apă au 
inceput să se extindă tot mai mult, aria de deservire fiind tot mai greu 
de acoperit nemaipunand la socoteala că noile centre de operare 
veneau cu probleme din ce in ce mai mari. 


Astfel in aceste centre de operare nivelul pierderilor era foarte ridicat, 
apa era pompata in rezervoare de unde in multe cazuri se facea 
deversarea prin prea plin. Pentru a preintampina acest fenomen 
personalul trebuia de mai multe ori pe zi sa urce la rezervor pentru a 
putea corela debitele de intrare cu nivelul apei din bazin, ceea ce 
genera costuri suplimentare.  


Primele masuri care s-au impus au fost cele de reducere a presiunii pe 
timpul noptii si controlul presiunii in timpul zilei. In vederea realizarii 
acestora solutia a fost proiectarea și implementarea unui sistem de 
senzori care sa transmita datele in timp real astfel încât să fie asigurată 
presiunea dorită în sistem, utilizând traductoare de presiune si PLC 
uri.  
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Rezultatele au fost aproape imediate, astfel ca controlul presiunii de 
apă din rețea s-a raspândit la nivelul intregului operator de apă. 
Transmisia datelor de la fiecare punct de monitorizare catre un server 
virtualizat CentOS Linux a fost gandita prin utilizarea de modemuri 
radio în banda libera 2,4 GHz, dupa urmatoarea schema. 


 
 


Presiunile din rețea sunt urmărite de la dispeceratul central si sunt de 
asemenea vizibile si pentru intreg personalul companiei, bineânțeles 
pe baza de user si parola, care stabileste competentele fiecaruia dintre 
utilizatori. Pentru a face acest pas a fost nevoie de un server baze de 
date MySQL, respectiv dezvoltarea unei aplicații pentru afisare si 
prelucrare date. 
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Următorul nivel l-a reprezentat controlul nivelului apei din rezervoare 
pentru a preântâmpina deversarea accidentala. 


Realizarea acestei etape de dezvoltare a fost posibila prin utilizarea 
traductoarelor de nivel ultrasonic și a RTU (unitate de control 
accesibilă de la distanță), cu ajutorul cărora s-a putut realiza comanda 
de la distanță (dispecerat).  


Accesul la date a necesitat dezvoltarea unui portal pentru a putea 
accesa informația specifică fiecărui departament din toate punctele de 
lucru, respectiv crearea de interfață necesară pentru vizualizarea 
datelor. 


 
În paralel s-a avut in vedere ca toate informatiile disponibile sa fie 
incarcate în GIS, de unde se poate urmari cum variaza presinile in 
fiecare dintre puntele sensibile, putând determina cu mare 
probabilitate unde au apărut defecțiuni pe rețea și care este zona 
probabilă afectată, ceea ce duce la scurtarea timpilor de intrevenție. 


 


 







 


112 


 


 


 


 


O variatie a presiunii dincolo de limitele prestabilite face ca 
instantaneu sa se producă alarmarea dispeceratului, respectiva 
personalului responsabil de zona deservită. 


 


Aplicațiile dezvoltate sunt foarte prietenoase în sensul ca nu necesita 
cunostinte deosebile in utilizarea lor si faciliteaza si accesul la baza de 
date din GIS, astfel ca modalitatile de interventie pot fi mult mai usor 
identificate, putând interveni cu siguranță și în zone mai puțin 
cunoscute de catre echipele de intervenții. 


 


Accesul la date permite monitorizarea nivelului de apa din rezervoare, 
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putând fi urmărit modul de umplere, în cazul de față pentru doua 
rezervoare pe trepte de nivel diferite. 


 


Pentru urmărirea modului de evoluție a presiunilor intr-o anumită 
zona pot fi selectate in grafice inregistrarile mai multor traductoare de 
presiune din acea zona astfel poate fi studiata zona in ansamblul ei. 


Exercitiu 1. Reducerea pierderilor prin controlul presiunii este probabil 
cel mai rapid și simplu mod de reducere a pierderilor 
vizibile și invizibile într-un sistem? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Accesul la date permite monitorizarea nivelului de apă din 


rezervoare, putând fi urmărit modul de umplere? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


Auto 


evaluarea 
• Folosirea vanelor de reducere a presiunii este cea mai uzuală 


metodă de scadere a presiunii în rețelele de distribuție? 


•  Printre cauzele mișcărilor solului sunt modificările de 
umiditate în solurile argiloase, schimbările de temperatură, 
ridicările din cauza înghețului și scufundarile? 


•  Corodarea conductelor din beton sau azbociment poate fi 
cauzată de soluri sau ape cu continut ridicat de sulfati? 


Materiale de 
referință 


12. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


13. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


14. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


15. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
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Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 
16. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 


aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


17. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


18. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


19. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


20. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


21. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


22. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 9.GIS pentru sistemul de alimentare apă și canalizare 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul întocmirea balanței apei; 
• indentificarea elementelor component a balanței apei; 
• familiarizarea cu etapele auditului rețelei de distribuție. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Sistem Informatic Geografic, program, echipamente, 
norme ,metode, date spaţiale,   


Conținut 


 


 


Geographical Information System (GIS) este un termen care poate fi 
tradus în limba română ca Sistem Informatic Geografic (SIG).  


GIS este ”un sistem informatic care permite captarea (introducerea), 
stocarea, integrarea, manipularea, prelucrarea și vizualizarea datelor 
care au referință spațială” (Imbroane, 2012, p. 33). 


Sau altfel spus GIS poate fi definit ca ansamblul format din specialiști, 
programe, echipamente, norme și metode având ca scop prelucrarea 
datelor geografice în vederea atingerii unui anumit obiectiv. 


Un GIS este format din: 


• Informații digitale – informații geografice care pot fi vizualizate 
și analizate folosind computere și aplicații pentru computer; 


• Computere – folosite pentru stocarea datelor, afisarea grafică și 
procesarea datelor; 


• Aplicații – programe pentru computere care permit utilizarea 
informațiilor digitale. O aplicație care face parte din GIS se 
numeste aplicație GIS. Cu o aplicație GIS puteți deschide hărți 
digitale de pe computer, puteți crea noi informații spațiale 
pentru a le adăuga la o hartă, puteți crea hărți tipărite 
personalizate pentru nevoile dumneavoastră și puteți efectua 
analize spațiale. 


Sarcinile care pot fi realizate cu ajutorul programelor GIS sunt: 


• Vizualizarea și explorarea datelor geografice; 


• Crearea datelor și a hărților; 


• Editarea datelor existente; 


• Stocarea și interogarea datelor; 


• Manipularea datelor (transformarea în diferite sisteme de 
coordonate); 


• Conversia în diferite tipuri de formate de date spațiale 
(vectorial în raster și invers etc); 
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• Analize spațiale care presupun o combinare a datelor pentru a 
obține informații noi. 


În ultimii ani s-a constatat o difuziune fără precedent a sistemelor 
informatice geografice prin apariția programelor de tip WebGIS care 
permit vizualizarea și interograrea facilă a datelor spațiale.  


Unul dintre cele mai importante proiecte de acest tip este Google Maps.  


Programele de tip desktop permit analize mult mai complexe însă au o 
difuziune mult mai restrânsă, acestea presupunând o serie de 
cunoștințe specifice pentru utilizator. 


GIS pentru mobil înseamnă un tip de software conceput pentru a 
funcționa pe platforme mobile precum smartphone. Acest tip de 
program permite (prin intermediul unui dispozitiv GPS incorporat în 
telefonul mobil) localizarea în teren și vizualizarea poziției pe o hartă 
GIS accesată online. 


Tipuri de întrebări la care răspunde un GIS 


Pentru a avea o imagine corectă privind posibilitățile de analiză 
spațială posibile prin intermediul programelor de tip GIS prezentăm 
câteva dintre întrebările la care poate răspunde o aplicație de acest tip: 


1. Localizarea – Unde se localizează un obiect spațial, eveniment 
etc? 


2. Condiții – Unde se îndeplinesc anumite condiții? 


3. Tendințe – Ce s-a schimbat într-o anumită locație? 


4. Rute – Care este drumul cel mai adecvat (drumul cel mai scurt)? 


5. Caracterizare – Ce proprietăți are un obiect spațial? 


6. Identificare – Ce se află la o anumită locație? 


7. Topologia – Care este cadrul de desfățurare al unui anumit 
eveniment? 


8. Cauzalitatea – Din ce cauză? 


9. Predicția – Cum va fi peste ? 


10. Modelarea – Ce ar fi dacă? 


Programele GIS stau de asemenea la baza construirii sistemelor SDSS 
(Spatial Decision Support System) definite ca un sistem software 
realizat special în scopul investigării unei probleme, explorarea 
structurii acestei probleme, obținerea unor soluții alternative de a 
rezolva problema și evaluarea acestor soluții pentru a adopta o decizie 
fundamentată. 


Caracteristici importante ale unei aplicații GIS 


O trăsătură comună a GIS-ului este că acesta permite asocierea 
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informațiilor geografice cu cele non-geografice. 


O funcție comună aplicațiilor GIS este de a afisa hărțile respectiv datele 
pe straturi. Straturile hărților sunt stocate în fisiere pe un disc sau ca 
înregistrări dintr-o bază de date. În mod normal, fiecare strat al hărții 
reprezintă ceva din lumea reală - un strat de drumuri, de exemplu, va 
avea date despre rețeaua stradală. Când deschideți (faceți vizibil) un 
strat în aplicația GIS pe hartă vor apărea elementele stratului. Când 
deschideți mai multe straturi elementele straturilor vor fi suprapuse, 
unul peste altul, în cadrul hărții. O funcție importantă de vizualizare 
este posibilitatea de mărire și micșorare a hărții, pentru a vedea o 
suprafață mai mare și a te muta pe hartă. Aceste straturi pot fi afișate 
(vizualizate) după diferite criterii sau atribute selectate de utilizator. 


                    
O altă caracteristică comună a aplicațiilor GIS este legenda hărților. 
Legenda hărții furnizează o listă de straturi care au fost încărcate în 
aplicația GIS. Spre deosebire de legenda unei hărți pe hârtie, legenda 
hărții sau "lista straturilor" din aplicațiile GIS oferă o modalitate de a 
reordona, ascunde, afisare și de grupare a straturilor. Schimbarea 
ordinii straturilor poate fi realizată în cadrul structurii straturilor sau 
poate fi din punct de vedere al ordinii afisării - în asa fel încât unele 
straturi să se suprapună, ascunzând elementele peste care se 
suprapun. 


Tipuri și formate de date spaţiale 
Date vectoriale 


Punctul are dimensiune zero, reprezentând obiecte geografice foarte 
mici care nu pot fi descrise ca linii sau arii poligonale. Punctul este 
stocat ca o singură pereche de coordonate x,y cu atribute. 


Linia are o singură dimensiune a formei şi reprezintă obiecte 
geografice prea înguste pentru a fi definite ca arii. Liniile sunt stocate ca 
o serie ordonată de coordonate x,y (puncte) cu atribute. Segmentele 
liniei pot fi drepte, circulare, eliptice sau zimţate. 


Poligonul are două dimensiuni ale formei, reprezentând obiecte 
geografice cu lungime şi lăţime, fiind compus dintr-o serie de segmente 
care încadrează o arie. Aceste segmente formează un set de arii închise. 
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Date raster 


Sistemul de înregistrare al imaginilor se face prin intermediul unor 
griduri cu pixeli bidimensionali sau rastere. O celulă este un pixel dintr-
un raster, iar valoarea sa poate reprezenta o varietate de date. O celulă 
poate stoca reflexia luminii dintr-o parte a spectrului de frecvenţe, o 
culoare dintr-o fotografie, un atribut tematic precum tipul vegetaţiei, 
valoarea unei suprafeţe sau elevaţia. 


Date tabelare 


Aceste tabele reprezintă colecţii de entităţi spaţiale sau relaţii între 
entităţile spaţiale, reguli de validare şi atribute ale domeniilor. 


Domenii de utilizare 


Programele de tip GIS sunt foarte utile pentru realizarea unor aplicații 
care presupun managementul resurselor distribuite spațial. Practic 
datele relaționate teritorial sunt gestionate și prelucrate cel mai bine 
prin intermediul sistemelor informatice geografice. 


Cele mai importante domenii de aplicabilitatea GIS-ului sunt 
următoarele:  


URBANISM, SISTEMATIZARE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 


• Cadastru urban; 


• Optimizări transport urban; 


• Stabilirea amplasării optime a noilor obiective; 


• Spaţiu locative; 


• Arondări pe diverse criterii; 


• Studii de urbanism; 


• Accordarea autorizaţiilor de construcţie/demolare; 


• Inventarierea folosinţei terenurilor; 


• Organizarea colectării şi depozitării deşeurilor menajere; 
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• Organizarea intervenţiilor de urgenţă (salvare, poliţie, 
pompieri, depanare); 


• Evidenţe necesare poliţiei, pompierilor, circumscripţiilor 
financiare. 


CADASTRU 


• Integrarea completă a procesului cadastral, pornind de la 
măsurătorile de teren şi încheind cu editarea planurilor şi 
registrelor de evidenţă cadastrală; 


• Facilităţi de comunicaţie cu sistemul de taxare al Ministerulu 


• Finanţelor, cu alte organisme publice sau persoane fizice care 
solicita date cadastrale. 


PROTECŢIA MEDIULUI 


• Supravegherea rezervaţiilor natural; 


• Analiza poluării solului, apei, aerului; 


• Urmărirea efectelor produse de diverşi agenţi poluanţi; 


• Analiza zonelor afectate de diferiţi poluanţi (chimici, sonori, 
fizici, etc.); 


• Analiza zonelor afectate de dezastre natural. 


AGRICULTURĂ, PEDOLOGIE, SILVICULTURĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRI 
FUNCIARE 


• Cartare pedologică/silvică; 


• Cadastru silvic; 


• Supravegherea stării de sănătate a pădurilor/culturilor; 


• Proiectarea şi supravegherea sistemelor de irigaţie; 


• Urmărirea eroziunii solului; 


• Analiza transportului agricol; 


• Analiza stressului vegetal. 


PETROL ŞI GAZE 


• Inventarierea, cartarea şi supravegherea zăcămintelor; 


• Proiectare, întreţinere şi optimizare conducte. 


CARTOGRAFIE 


• Realizarea şi actualizarea de hărţi şi planuri topografice, hărţi 
tematice; 


• Integrarea în conţinutul hărţilor a datelor de teren, 
fotogrametrice şi satelitare. 
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DOTĂRI EDILITARE: aplicaţii AM/FM (Automated 
Mapping/Facilities Management) pentru companii de distribuţie de 
energie electrică, gaze, apă, etc. 


Aplicaţii în domeniul distribuţiei apei şi canalizării: 


1. Planificarea lucrărilor de întreţinere a reţelei şi echipamentelor 
din sistemul de distribuţie a apei şi de canalizare; 


2. Inventarierea cerinţelor consumatorilor; 


3. Cartarea şi supravegherea reţelei de distribuţie a apei şi de 
canalizare; 


4. Înregistrarea defecţiunilor, planificarea lucrărilor de intervenţie 
şi identificarea consumato-rilor afectaţi în caz de avarie; 


5. Identificarea traseelor afectate de infiltrarea unor substanţe 
poluante, localizarea surselor de poluare şi avertizarea 
consumatorilor; 


6. Planificarea lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie a apei 
şi de canalizare 


7. Analiza zonelor unde apar frecvente disfuncţionalităţi; 


8. Identificarea şi înştiinţarea promptă a tuturor consumatorilor 
afectaţi de întreruperea temporară a furnizării serviciilor din 
diverse motive (avarie, lucrări). 


9. Aplicaţii în domeniul producerii şi distribuţiei de energie 
electrică: 


10. Cartarea dotărilor electrice; 


11. Inventarierea, analiza şi supravegherea dotărilor electrice; 


12. Identificarea amplasamentului optim pentru un nou obiectiv; 


13. Planificarea operaţiilor de întreţinere, reparaţii; 


14. Proiectarea, întreţinerea şi optimizarea reţelelor electrice; 


15. Analize demografice pentru planificarea distribuţiei şi 
anticiparea vârfurilor de sarcină; 


16. Planificarea operaţiilor de rezolvare a reclamaţiilor şi 
sesizărilor consumatorilor 


17. Optimizarea activităţii de citire a contoarelor şi încasare a 
facturilor prin arondarea consumatorilor; 


18. Analiza zonelor unde apar frecvente disfuncţionalităţi; 


19. Identificarea şi înştiinţarea promptă a tuturor consumatorilor 
afectaţi de întreruperea temporară a furnizării de energie 
electrică din diverse motive (avarie, lucrări); 
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• Analiza încărcării reţelelor electrice. 


TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII 


• Proiectare, întreţinere şi optimizare reţele transport (drumuri, 
căi ferate, cabluri, etc.); 


• Optimizări trasee transport (aprovizionare, transport mărfuri / 
călători / public); 


• Cadastru special (căi ferate, drumuri, telecomunicaţii); 


• Supravegherea traficului (rutier, feroviar, etc.). 


   COMERŢ 


• Amplasarea magazinelor en- gros în funcţie de acces auto, 
concurenţă, consumatori; 


• Organizarea distribuţiei mărfii către clienţi de la cel mai 
apropiat deposit; 


• Gestionarea stocurilor. 


APLICAŢII SPECIALE 


• Cartare topografică, hidrografică, aeronautică; 


• Cadastru military; 


• Strategie / tactica militară; 


• Navigaţie; 


• Control de frontier; 


• Analiza terenului (vizibilităţi, accesibilităţi, coridoare de trecere, 
pante, etc.); 


• Informaţii, contrainformaţii. 


GEOLOGIE 


• Cartarea formaţiunilor geologice; 


• Studii tectonice; 


• Cartarea, inventarierea şi supravegherea zăcămintelor. 


HIDROLOGIE, OCEANOGRAFIE 


• Cartarea cursurilor de apă si a suprafetelor acvatice; 


• Studiul zonelor litorale; 


• Urmărirea poluării apelor de suprafaţă şi de adâncime; 


• Analiza transporturilor fluvial; 


• Supravegherea bazinelor hidrografice; 


• Prevenirea avalanşelor/inundaţiilor; 
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• Batimetrie. 


STATISTICĂ, EVIDENŢA POPULAŢIEI, RECENSĂMINTE, 
DEMOGRAFIE 


• Registrul populaţiei; 


• Analiza în teritoriu a datelor recensămintelor; 


• Analiza mişcărilor demografice; 


• Realizarea şi diseminarea anuarelor statistice. 


FINANŢE- BĂNCI 


• Zonarea pe circumscripţii financiare; 


• Collectarea taxelor şi a impozitelor; 


• Gestionarea împrumuturilor; 


• Inventorierea clienţilor. 


POLITICĂ 


Studii diverse (interacţiuni, zone de influenţă, etc. 


Avantajele GIS-ului 


Datele sunt mult mai bine organizate; 


Eliminarea redundanţelor în stocarea datelor; 


Facilitatea actualizărilor; 


Analize, statistici, căutari mult mai uşoare; 


Utilizatorii sunt mai productive; 


Optimizarea structurii organizaţionale şi a fluxului de informaţii 
intern; 


Creşterea productivităţii şi acurateţei datelor; 


Optimizarea accesului la informaţii; 


Transparentizarea deciziilor; 


Reducerea timpului de lucru. 


 


Riscuri în implementarea unui GIS 


Principalele riscuri în implementarea unui GIS sunt: 


• Lipsa analizei duce la importarea datelor spatiale într-un mod 
haotic; 


• Inceperea implementării în lipsa unei analize complete; 


• Lipsa de inţelegere a procesului de inovaţie tehnologică; 
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• Aşteptări nerealiste şi estimarea timpului şi costului de 
realizare diferit de cel real; 


• Costurile ridicate şi întinderea procesului de implementare pe 
un timp îndelungat; 


• Lipsa fondurilor necesare pregătirii profesionale în domeniul 
GIS, a personalului implicat în implementare, actualizare şi 
utilizare 


Etapele implementării unui GIS 


• Definirea cerinţelor. Implică studiul detaliat al cerinţelor 
utilizatorului. În urma acestui studiu se stabilesc caracteristicile 
cantitative şi calitative ale produselor finale (precizie, structură, 
scări de reprezentare) şi se estimează volumul de date; 


• Stabilirea funcţiilor sistemului. Fiind cunoscute cerinţele, este 
necesar să se precizeze funcţiile pe care trebuie să le realizeze 
sistemul pentru îndeplinirea obiectivelor sale; 


• Proiectarea bazei de date. În GIS datele sunt stocate în straturi 
(layers) tematice. Este necesar să se definească aceste straturi 
şi caracteristicile (atributele) datelor stocate în fiecare dintre 
ele. Deasemenea, este necesar să se aleagă sistemul de 
coordinate utilizat; 


• Alegerea şi procurarea echipamentelor şi programelor. Dintre 
diferitele posibilităţi de implementare a unui GIS trebuie aleasă 
varianta care asigură totalitatea sau majoritatea funcţiilor 
stabilite ca necesare în condiţii de eficienţă maximă. 


• Personalizarea programelor la cerinţele concrete ale aplicaţiei; 


• Încărcarea bazei de date. Constă în realizarea propriu-zisă a 
hărţii digitale prin completarea cu date a straturilor care o 
compun şi reprezintă, de regulă, faza care solicită cel mai 
important volum de resurse; 


• Exploatarea GIS. Această etapă are un character permanent şi se 
desfăşoară în trei direcţii principale: actualizare, analiză, 
rapoarte: 


• Actualizarea are în vedere caracterul dinamic al datelor spaţiale 
care trebuie să reflecte schimbările intervenite în teritoriu; 


• Analiza este cea mai important posibilitate oferită de GIS prin 
capacitatea sa de a prelucra date spaţiale pe baza diferitelor 
modele; 


• Obţinerea de rapoarte diverse reprezintă unul dintre marile 
avantaje ale utilizării GIS şi principal raţiune de a fi a acestuia. 
Rapoartele pot fi sub formă grafică şi sub formă tabelară. 
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Cele mai importante aplicaţii în domeniul distribuţiei apei şi 
canalizării: 


• GIS oferă mijloacele ideale de a descrie infrastructura de apă și 
canalizare, identificarea problemelor și recomandarea 
activităților de rezolvare a acestor probleme, de planificare și 
de întreținere, precum și sprijinul pentru o analiză tehnică a 
reţelelor; 


• Topologia GIS oferă informații despre modul în care elementele 
de rețea sunt conectate între ele. Această capacitate face ca GIS-
ul să fie ideal pentru identificarea clienților pe o rețea de apa 
afectate de întreruperea serviciilor, cum ar fi scurgeri și pauzele 
principale de apă; 


• GIS poate fi folosit pentru a sprijini dezvoltarea unor modele 
hidraulice pentru sistemele de apă și canalizare, dar și zonele 
inundabile; 


• GIS poate integra facilități pentru a automatiza procesul de 
inspecție, întreținere și monitorizare a sistemelor de apă și 
canalizare. 


• GIS-ul poate fi de folos în managmentul presiunilor în rețeaua 
de alimentare cu apă. 


Exemple de aplicații includ: 


• Pregătire comenzi de lucru pentru activitățile de inspecție și 
întreținerea retelelor; 


• Programarea inspecției cu CCTV și realizarea unui program de 
curățare si de spalare a retelelor de apa uzata; 


• Identificarea vanelor care trebuie să fie închise pentru a repara 
o conductă de apă spartă; 


• Identificarea și înștiințarea consumatorilor care sunt afectați de 
o avarie, reparație; 


• Urmărirea activităţii privitoare la detectarea pierderilor din 
reţelele de apa. 


În ceea ce privește evoluția dezvoltării sistemului GIS la operatorii de 
alimentare cu apă și canal, am putea distinge mai multe etape:  


• Prima etapă ar fi cănd rețele de apă/canal erau introduse în 
calculator în format digital, dar nu în GIS ci în programe CAD, 
acestea fiind fără date descriptive; 


• Etapa următoare s-a constat în procurarea de software GIS și 
stații de lucru, și întroducerea datelor din rețea în baze de date 
și fisiere GIS care rulau izolat pe câteva calculatoare; 
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• Etapa următoare a fost de procurare servere și mutarea bazelor 
de date GIS pe servere cu acces mult mai mare de cei 
interesați/avizați. 


                           
Etapa următoare este implementarea unei platforme de colaborare 


interactivă, a unei portal online ce leagă baza de dată GIS cu baza de 
dată comercial și cu sistemul SCADA. Acest portal permite 
vizualizarea diferitelor tipuri de hărți tematice și înclusiv o editare 
online chiar și pe aplicații mobile de către cei avizați; 


În următoare etapă ar intra integrarea în acest portal a 
dispeceratului și a call centerului, respectiv rezolvarea plății online. 


Echipamente necesare implementării unui sistem WEBGIS  


Cerinte minimale GIS pentru - 10 useri: 


• Hardware; 


• Server: - procesor - minim -quad core (arhitectura procesor 
XEON); 


• Memorie - minim -32GbRAM; 


• HDD - minim 2xSSD de capacitate cât mai mare;  


• Storage extern pentru date;  


• Storage extern pentru back-up date; 


• Stații de lucru pentru administratorii bazei de date GIS; 


• Software: 


• Baze de date – POSTGRESQL; 


• Server WEB - GEOSERVER/QGIS SERVER; 


• Client GIS – QGIS 


Exercitiu 1. GIS poate fi folosit pentru a sprijini dezvoltarea unor modele 
hidraulice pentru sistemele de apă și canalizare, dar și zonele 
inundabile? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. Programele de tip GIS sunt foarte utile pentru realizarea unor 


aplicații ce presupun managementul resurselor distribuite 
spațial? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Care sunt cele mai importante domenii de aplicabilitatea GIS-


ului? 


•  Când se recomandă realizarea auditului? 


•  Sistemul de înregistrare al imaginilor se face prin intermediul 
unor griduri cu pixeli bidimensionali sau rastere? 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 10. Legislația Republicii Moldova în managementul rețelelor de 
AAC 


Obiective 


 


• familiarizarea cu capitolul XVI ”Mediul Înconjurător” din Acordul 
de Asociere la Uniunea Europeană; 


• familiarizarea cu legislaţia Republica Moldova ce reglementează 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 


• familiarizarea cu Regulamentul privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, Directivele 
Comunitare, legislaţia aplicabilă, mediul înconjurător, cooperare. 


Conținut 


 


 


Prin semnarea Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, Republica 
Moldova şi-a asumat un şir de angajamente pentru alinierea legislaţiei 
şi standardelor din sectorul de alimentare cu apă la Directivele 
Comunitare. 


Acordul de Asociere prevede în capitolul XVI ”Mediul Înconjurător” 
următoarele: 


Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în chestiuni legate de 
mediu, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung privind 
dezvoltarea durabilă și ecologizarea economiei. Se prevede că 
protecția sporită a mediului va aduce beneficii cetățenilor și 
întreprinderilor din UE și din Republica Moldova, inclusiv prin 
îmbunătățirea sănătății publice, prin conservarea resurselor naturale, 
prin sporirea eficienței economice și ecologice, prin integrarea 
mediului în alte domenii de politică, precum și prin utilizarea de 
tehnologii moderne, mai curate, care să contribuie la modele de 
producție mai sustenabile. Cooperarea se desfășoară ținând seama de 
interesele părților pe baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum 
și de interdependența existentă între părți în domeniul protecției 
mediului și de acordurile multilaterale în acest domeniu. 


Cooperarea vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și 
reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea 
durabilă a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel 
internațional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel 
regional sau global, inclusiv în următoarele domenii: 


• Guvernanța în materie de mediu și aspecte orizontale, inclusiv o 
evaluare a impactului asupra mediului și o evaluare strategică 
de mediu, educația și formarea, răspunderea pentru daune 
aduse mediului, combaterea infracțiunilor împotriva mediului, 
cooperarea transfrontalieră, accesul la informații în materie de 


 


 







 


128 


 


mediu, la procesele de luare a deciziilor și la procedurile de 
control administrativ și judiciar eficace; 


• Calitatea aerului; 


• Calitatea apei și gestionarea resurselor de apă, inclusiv 
gestionarea riscurilor de inundații, deficitul de apă și seceta; 


• Gestionarea deșeurilor și a resurselor, precum și transferul 
deșeurilor; 


• Protejarea naturii, inclusiv conservarea și protecția diversității 
biologice și peisagistice; 


• Poluarea industrială și riscurile industriale; 


• Produsele chimice; 


• Poluarea fonică; 


• Protecția solului; 


• Mediul urban și rural; 


• Taxele și redevențele de mediu; 


• Sistemele de monitorizare și de informare în domeniul 
mediului; 


• Inspecțiile și asigurarea respectării legii; 


• Ecoinovarea, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile. 


Actele legislative şi normative ale Republicii Moldova , care stabilesc 
proceduri de organizare şi tehnici legislative sunt următoarele: 


• Legea nr.780 – XV din 27 decembrie 2001 cu privire la actele 
legislative; 


• Legea nr.317 – XV din 18 iulie 2003 cu privire la actele 
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale; 


• Hotărârea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire 
la reglementarea mecanismului de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu acquis-ul comunitar. 


În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 808 din 
07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în perioada 2014-2016, publicat: 10.10.2014 în Monitorul 
Oficial Nr. 297-309 art. Nr: 851 se prevăd următoarele reglementări 
sectoriale, cele mai importante fiind redate în tabelul de mai jos. 
Responsabilitatea este atribuită Ministerului Mediului. 


Este necesar de menționat rolul important al operatorilor de servicii în 
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activitățile de elaborare și implementare a Planului Național de pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în perioada 2014-2016. Aceasta ar putea să contribuie la 
următoarele: 


• Identificare de către operatorii de servicii, reieșind din bogata 
sa experiență, a problemelor care împiedică alinierea legislației 
naționale la cea europeană ar deveni un ajutor esențial pentru 
persoanele și instituțiile responsabile de implementarea 
Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 
2014-2016;  


• Organizarea unui dialog și schimb de experiență, în interiorul 
sectorului de alimentare cu apă și de canalizare al țării, cât și 
extinderea schimbului de experiență dintre specialiștii din 
Moldova cu cei din România ar contribui mult la creșterea 
calității documentelor elaborate. Este important de realizat în 
procesul de elaborare a documentelor a următorilor factori: 


• Actualitatea soluției; 


• Criticitatea problemei; 


• Necesarul de finanțare pentru implementare; 


• Termeni rezonabili de implementare. 


Acest model de conlucrare dintre autoritatea de specialitate, Ministerul 
Mediului, și operatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare, ar 
permite elaborarea unor documente pragmatice și în termeni 
rezonabili. 


Legislaţia aplicabilă 


În prezent legislaţia Republica Moldova conţine o serie de acte 
normative care reglementează serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 


În primul rând este important de menţionat faptul că articolul 37 din 
Constituţia Republicii Moldova garantează dreptul la un mediu 
înconjurător sănătos. Prin urmare, statul este obligat să ia acele măsuri 
necesare pentru eliminarea elementelor de pericol pentru viaţă şi 
sănătate, pentru domeniul AAC acest lucru traducându-se în 
dezvoltarea şi menţinerea unui sistem funcţional, reglementat şi 
supravegheat.  


Legislaţia secundară cu privire la sectorul de alimentare cu apă şi 
sanitaţie 


In cadrul mai multor analize privind starea lucrărilor în domeniul 
asigurării cadrului instituţional pentru sectorul de alimentare cu apă a 
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fost menţionat faptul insuficienţei legislaţiei secundare. Din momentul 
publicării Legii nr.303 din 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare, Agenţiei Naţionale de Reglementare în 
Energetică (ANRE) i se atribuie responsabilitatea pentru elaborarea 
cadrului normativ pentru funcţionarea sistemelor. 


La un moment dat în Republica Moldova s-a declanşat un proces de 
dezvoltare a bazei normative naţionale. În acelaşi timp, se menționează 
că sunt încă valabile pe teritoriul ţării documente normative editate în 
Uniunea Sovietică. În mare măsură, aceasta se referă la documentele şi 
standardele din sectorul de alimentare cu apă şi canalizare. Luând în 
consideraţie faptul că durata de viaţă a unui standard este de 10 ani, se 
subînțelege că dezvoltarea durabilă a infrastructurii de apă şi ape 
uzate în baza documentelor editate în anii 1984-1985 nu este posibilă. 
Tabelul de mai jos prezintă datele privind documentele normative 
aprobate pentru sectorul de alimentare cu apă şi canalizare în 
Republica Moldova 


Tabelul 10: Lista actelor normative a Republicii Moldova ce 
reglementează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
Indicativ 
reglementare 
tehnică 


Denumire reglementare 
tehnică Act legislativ de aprobare 


NCM L.01.07 - 
2005 


Regulament privind 
fundamentarea 
proiectelor 
investiţionale în 
construcţii  


APROBAT: Ordinul 
Directorului general 
al 
DepartamentuluiCons
trucţiilor şi 
Dezvoltării 
Teritoriului nr. 74 din 
24 martie 2005. 


NCM A.07.02 - 
99 


Procedura de 
elaborare, avizare, 
aprobare şi conţinutul-
cadru al documentaţiei 
de proiect pentru 
construcţii. Cerinţe şi 
prevederi principale 


APROBAT de 
Ministrul dezvoltării 
teritoriului, 
construcţiilor şi 
gospodăriei 
comunale prin 
ordinul nr. 14 din 12 
februarie 1999 


CP G.03.02 - 
2006 


Proiectarea şi 
montarea conductelor 
sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare din 
materiale de polimeri 


APROBAT Agenţia 
Construcţii şi 
Dezvoltare a 
Teritoriului a 
Republicii 
Moldova prin ordinul 
nr. 24 din 20.02.2007 


CP G.03.04 - 
2011 


Proiectarea, montarea 
şi exploatarea 
sistemelor de 
canalizare interioară 
din ţevi din 
polipropilenă 


APROBAT prin 
ordinul Ministrului 
dezvoltării regionale 
şi construcţiiloral 
Republicii Moldova 
nr. 99 din 26.10.2011. 


CP G.03.05 - 
2011 


Proiectarea şi 
montarea sistemelor 
interioare de 
alimentare cu apă şi 
încălzire a clădirilor 
din ţevi de cupru 


APROBAT prin 
ordinul Ministrului 
dezvoltării regionale 
şi construcţiiloral 
Republicii Moldova 
nr. 96 din 26.10.2011. 
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CP G.03.06 - 
2011 


Proiectarea şi 
montarea conductelor 
subterane de 
canalizare din ţevi 
plastice 
armate cu fibre de 
sticlă 


APROBAT prin 
ordinul Ministrului 
dezvoltării regionale 
şi construcţiilorprin 
ordinul nr. 107 din 
08.11.2011. 


 


Regulamentul privind 
exploatarea tehnică a 
sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare.  


Ordin nr.6 din 
24.01.2006 Agenţia 
Dezvoltare Regională 


СНиП 
2.04.02-84* 


Водоснабжение 
Наружныесети и 
сооружения 


Ordinul Ministrului 
dezvoltării regionale 
şi construcţiilor 
nr.22a din 28 
februarie 2014 
(publicat în Monitorul 
Oficial al Republicii 
Moldova, 21.03.2014, 
nr.66-71,art.355  


СНиП 
2.04.03-85 


Канализация. 
Наружныесети и 
сооружения 


СНиП 
2.04.01-85 


Внутреннийводопров
од 
и канализациязданий 


ГОСТ 
12.3.006-75* 


Системастандартовбе
зопасноститруда. 
Эксплуатацияводопро
водных и 
канализационныхсоо
ружений и сетей. 
Общиетребованиябез
опасности; 


 


Regulamentul cu privire la exploatarea tehnică a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare aprobat de MRDC nr 6 din 
23.01.2008 


Regulamentul este un act normativ recomandat pentru administrația 
Autorităților Publice Locale în subordinea cărora se află 
întreprinderile care gestionează sisteme de alimentare cu apă și 
canalizare și prestează servicii respective consumatorilor. 
Regulamentul este obligatoriu pentru personalul operatorului, care 
deservește localitățile, indiferent de apartenența departamentală, tipul 
de proprietate și forma organizatorico-juridică. În baza acestui 
regulament cadru, întreprinderile de ramură urmează să-și elaboreze 
regulamentul sau privind exploatarea sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare. 


Operatorul realizează exploatarea și asigură funcționarea sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare conform contractului semnat între 
proprietarul acestor sisteme și operator. 


Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare trebuie 
realizată cu respectarea prevederilor obligatorii ale actelor legislative, 
normativelor și standardelor, normelor și regulilor sanitare, valorilor 
particularităților de consum al acestor servicii, limitelor devierilor lor 
și condițiilor contractului. 


Respectarea standardelor poate fi realizată la o anumită stare a 
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infrastructurii tehnice (puterea, componența, uzura fondurilor fixe de 
destinație comunală), nivelul de finanțare și considerarea altor condiții 
locale. 


Capitolele importante: 


• Personalul de întreținere tehnică și instruirea lui; 


• Responsabilitatea pentru nerespectarea instrucțiunilor de 
exploatare tehnică; 


• Documentația tehnică; 


• Rapoarte tehnice; 


• Reparații preventive planificate (RPP); 


• Supravegherea tehnică a construirii și dării în exploatare; 


• Darea în exploatare a stațiilor de tratare a apei și de epurare a 
apelor uzate; 


• Sisteme de alimentare cu apă; 


• Captări de apă; 


• Captări de apă din surse de suprafață; 


• Captări de apă din surse subterane; 


• Exploatarea stațiilor și instalațiilor pentru tratarea apelor de 
suprafață; 


• Conducte de aducțiune și de distribuție a apei potabile; 


• Rezervoare și castele de apă; 


• Sisteme de canalizare; 


• Rețea de canalizare; 


• Stații și instalații de epurare; 


• Instalații pentru epurarea mecanică; 


• Instalații pentru epurarea biologică a apelor uzate; 


• Construcții și instalații pentru dezinfectarea apei potabila și 
apelor uzate; 


• Construcții și instalații pentru tratarea nămolului; 


• Stații de pompare; 


• Mijloace de automatizare și dispecerezare. 


Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de 
determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor 
de apă în sistemele publice de alimentare cu apă 
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Proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop 
de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de 
apă în sistemele publice de alimentare cu apă (în continuare 
Regulament) are drept scop stabilirea modalităţii unice de calculare şi 
aprobare a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în 
sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare care vor fi luate 
în consideraţie la determinarea tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.  


Calcul consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează în 
conformitate cu prezentul Regulament, de către fiecare operator care 
furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare ținând cont de calitatea apei la sursă, tehnologiile de tratare 
şi epurare a apei, materialele din care sunt fabricate reţelele publice de 
alimentare cu apă, durata de exploatare a reţelelor publice de 
alimentare cu apă, lungimea reţelelor publice de transport al apei, 
lungimea reţelelor publice de distribuţie a apei, gradul de contorizare a 
consumurilor de apă, condiţiile hidrogeologice etc. 


Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă 
și de canalizare în Republica Moldova 


Este în proces de elaborare și audieri publice 


În vigoare este Regulamentul – cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.656 din 2002 


Exercitiu 1. Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare trebuie 
realizată cu respectarea prevederilor obligatorii ale actelor 
legislative, normativelor și standardelor, normelor și regulilor 
sanitare, valorilor particularităților de consum al acestor 
servicii, limitelor devierilor lor și condițiilor contractului? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


2. Calcul consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se 
realizează în conformitate cu prezentul Regulament, de către 
fiecare operator care furnizează serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare ținând cont de calitatea apei la sursă? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Auto 


evaluarea 
• Este  important rolul operatorilor de servicii în activitățile de 


elaborare și implementare a Planului Național de pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016? 


•  Cooperarea vizează protejarea și reabilitarea calității mediului, 
utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea 
măsurilor la nivel internațional? 


•  Care sunt actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, 
care stabilesc proceduri de organizare şi tehnici legislative a 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare? 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea 
sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
Publicat în MO nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 1. lmportanța managementului financiar 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele definiri a managementului financiar; 
• familiarizarea cu rolul managementului financiar; 
• analiza elementelor principale ale managementului financiar; 
• evedenţierea şi analiza funcțiilor managementului financiar; 
• evedenţierea procesului de organizare a departamentului 


financiar-contabil. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Management, financiar, control financiar, decizii financiare, 
obiective financiare, activităţi centrale. 


Conținut 


 


 


Definirea managementului financiar 


Managementul financiar nu cuprinde doar crearea unei funcții 
financiare răspunzătoare de menținere a unui set de înregistrări 
financiare ce pot fi interpretate doar de personal specializat în 
probleme financiare. Acesta include de asemenea crearea unui sistem 
care să înregistreze tranzacţiile financiare și să utilizeze datele astfel 
create ca instrument în managementul zilnic și în planificarea afacerii 
în viitor. Prin urmare, managementul financiar include nu doar la 
gestiune financiară, ci și managementul și utilizarea datelor financiare 
într-un mod prin care se obțin instrumente ce sprijină echipa de 
management în realizarea obiectivelor stabilite și în monitorizarea 
progresului înregistrat in atingerea acestora. 


Managementul financiar este o resursă a dezvoltării în sensul 
capabilității de transformare a unei realități potențiale într-una certă 
de stabilitate şi de creștere economico-financiară. 


Managementul financiar – este un subsistem al managementului 
general al firmei, având ca scop asigurarea resurselor financiare 
necesare, alocarea şi repartizarea lor profitabilă, creşterea valorii 
firmei şi a siguranței patrimoniului acesteia, îndeplinind un rol activ, 
pornind de la resursele financiare mobilizate în stabilirea obiectivelor 
strategice şi tactice ale firmei şi în controlul şi evaluarea îndeplinirii 
acestora. 


Managementul financiar este ştiinţa şi arta conducerii proceselor 
financiare, menite să orienteze şi să organizeze activităţile firmei, 
pentru valorificarea tuturor resurselor financiare în vederea realizării 
unor obiective de performanţă şi eficiență - creşterea valorii 
întreprinderii, creşterea siguranței patrimoniului. 


Managementul financiar este un proces de planificare, de identificare 
şi de conservare a resurselor financiare. El vizează mai multe 
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dimensiuni şi anume: planificarea şi controlul; trecutul şi viitorul; 
termenul scurt şi termenul lung; factorii interni şi externi și teoria şi 
practica financiară. 


Ca urmare, un management financiar adecvat în cadrul firmei va 
contribui la oferirea unor produse mai bune la prețuri scăzute, a unor 
salarii mai mari, atât pentru personalul productiv, cât şi pentru cel de 
conducere, şi în acelaşi timp la obținerea unor rezultate mai bune 
pentru investitorii care au injectat capital în compania respectivă. 


Managementul financiar vizează organizarea şi conducerea sistemică a 
activităţii financiare a unei firme prin următoarele căi: 


• Prin previziunea financiară, pe baza bugetului de venituri şi 
cheltuieli;  


• Prin controlul realizării obiectivelor financiare prestabilite; 


• Prin monitorizarea permanentă a modului de gestionare a 
patrimoniului în vederea prevenirii riscului de faliment al 
companiei. 


Managementul financiar, în calitate de componentă de bază, de sine 
stătătoare a managementului general al organizației, îndeplinește două 
funcții esențiale și anume: 


• Planificarea și controlul activităţii organizației prin prisma 
criteriilor și mijloacelor specifice finanțelor; 


• Fundamentarea și adoptarea de decizii financiare, legate de 
îndeplinirea obiectivelor propuse prin programe, cu luarea în 
considerare a criteriilor de eficiență financiară. 


Rolul managementului financiar 


Managementul financiar este important în activitatea oricărei 
companii de apă deoarece:  


• Evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor care 
urmează a fi întreprinse într-o perioada de gestiune dată; 


• Asigură la momentul oportun, în structura și condițiile 
reclamate de necesități, capitalul, la un cost cât mai scăzut 
posibil; 


• Urmărește modul de utilizare al capitalului și gradul de 
influență a factorilor de decizie din celelalte centre de 
responsabilitate, în direcția asigurării unei utilizări eficiente a 
tuturor fondurilor atrase în circuitele financiare; 


• Asigură și menține echilibrul financiar pe termen scurt și pe 
termen lung în concordanta cu necesităţile companiei; 


• Urmărește obţinerea rezultatului financiar scontat și îl 
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repartizează pe destinații. 


În vederea îndeplinirii atribuţiilor și realizării funcțiilor specifice 
managementului financiar, este necesar ca întreprinderea să dețină 
personal calificat în posturi ce reclamă competențe decizionale. Nu se 
poate susține că numai personalul de specialitate din compartimentul 
financiar al firmei realizează acțiuni specifice managementului 
financiar. Prin implicațiile de natură financiară pe care le exercită, 
orice acțiune din domeniul tehnic, comercial, aprovizionare, resurse 
umane etc, face ca diferiţi decidenți de diferite profesii, din diferite 
centre de responsabilitate, să se implice în acelaşi timp, în înfăptuirea 
managementului financiar eficient.  


Elementele principale ale managementului financiar: 


Planificarea financiară: managementul trebuie să asigure o 
finanţare disponibilă adecvată la momentul potrivit pentru a face față 
nevoilor companiei de apă: 


- Pe termen scurt, finanțarea poate fi necesară pentru 
investiții în echipamente și stocuri, întreţinere și reparații, 
salariile angajaţilor și vânzări pe credit; 


- Pe termen mediu si lung, finanțarea poate fi necesară 
pentru creşterea semnificativa a capacităţii afacerii sau 
realizarea de achiziții. 


Control financiar: activitate ce sprijină asigurarea îndeplinirii 
obiectivelor unei afaceri. Controlul financiar ridică întrebări precum: 


- Sunt activele folosite eficient? 


- Sunt sigure activele companiei? 


- Managementul acționează în interesul acţionarilor și cu 
respectarea regulilor? 


• Decizii financiare: luarea deciziilor financiare cuprinde 
investiții, finanţare și dividende: 


- Investițiile trebuie finanțate într-un mod stabilit – dar 
întotdeauna există alternative de finanţare ce pot fi considerate.  


- decizie financiară esențială este dacă profiturile obţinute de 
companie ar trebui păstrate sau distribuite acţionarilor prin 
dividende; dacă dividendele sunt prea mari, este posibil ca 
afacerea sa nu dispună de fonduri pentru reinvestiții în 
creşterea veniturilor și profiturilor în continuare. 


Obiectivele principale ale managementului financiar 


Obiectivele principale ale managementului financiar sunt: Obținerea 
profitului in afacere; Generarea de numerar și Asigurarea unui profit 
adecvat din investiții in funcţie de riscuri si resursele investite. 
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Figura 17. Obiectivele pricipale ale managementului financiar 


Obiectivele de bază ale managementului financiar se referă la: 


Furnizare de sprijin în luarea deciziilor: managementul financiar 
oferă managerilor informațiile și cunoștințele de care aceştia au 
nevoie pentru a sprijini deciziile operaţionale și pentru a înțelege 
implicațiile financiare ale deciziilor înainte de luarea acestora. De 
asemenea, acesta permite managerilor să monitorizeze deciziile luate 
cu privire la potențialele implicații financiare și lecții ce ar trebui 
învățate din experiență, și să se adapteze sau acționeze 
corespunzător; 


Asigurarea unor informaţii financiare și nefinanciare de încredere, 
relevante și în timp util: managementul financiar oferă managerilor 
informațiile care fie formează baza pentru calcularea informaţiilor 
financiare, fie sunt utilizate în scopul controlului și responsabilității 
în management; 


Managementul riscurilor: managementul financiar permite 
organizației să identifice, evalueze și să considere consecințele 
financiare ale evenimentelor ce i-ar putea compromite capacitatea de 
realizare a scopurilor și obiectivelor stabilite și/sau ar putea cauza 
pierderi semnificative de resurse. Managementul financiar este o 
componentă importantă în managementul riscurilor și trebuie 
considerat împreună cu gama completă de riscuri în afaceri, precum 
riscuri operaţionale și strategice, riscuri sociale, juridice, politice și 
de mediu; 


Utilizarea eficientă, eficace și economică a resurselor: este necesar 
ca managementul financiar să asigure că organizația are resurse 
suficiente pentru efectuarea operațiilor și utilizează aceste resurse 
într-un mod economic, eficace și eficient; 


Întărirea responsabilității: managementul financiar este esențial 
pentru ca organizația să înțeleagă și să demonstreze cum a folosit 
resursele financiare încredințate și ce a efectuat cu acestea; 


Furnizarea unui mediu de control pozitiv: managementul financiar 
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contribuie la promovarea unui climat organizaţional favorabil 
realizării obiectivelor managementului financiar – un climat ce 
include angajamentul managementului senior, valori și etică comune, 
comunicare și învățare organizatorică; 


Conformare cu autoritățile și protecţia activelor: managementul 
financiar este esențial pentru a asigura că organizația efectuează 
tranzacţiile în conformitate cu legislaţia și reglementările aplicabile; 
limitele de cheltuieli sunt respectate și tranzacţiile sunt autorizate. 
De asemenea, acesta oferă companiei un sistem pentru controlul 
activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Acest control sprijină 
protecţia împotriva fraudei, neglijenței financiare, încălcării regulilor 
sau principiilor financiare și pierderilor de active sau bani publici. 


Deciziile managementului financiar 


Managementul financiar are o importanță vitală în procesul de luare a 
deciziilor din cadrul unei companii. Funcția de decizie a 
managementului financiar poate fi divizată în următoarele 3 arii 
majore. 


 
Figura 18. Obiectivele pricipale ale managementului financiar 


Managementul financiar este deci procesul care îmbină toate 
operaţiunile financiare cu scopul de a manageria resursele companiei 
în așa fel încât să își atingă obiectivele în mod eficient. 


Avantajele unui management financiar eficient sunt următoarele: 


- Controlul mai uşor al fluxurilor de venituri și cheltuieli; 


- Adoptarea în cunoștință de cauză a deciziilor financiare importante 
pentru viitorul întreprinderii; 


- Furnizarea către investitorii potenţiali, în orice moment, de 
informaţii despre planurile financiare ale întreprinderii; 


- Întocmirea de rapoarte și analize financiare profesioniste, bine 
fondate, care iau în considerare variabilele interne și externe ale 
întreprinderii; 


- Creșterea gradului de profitabilitate a activității. 
Funcțiile managementului financiar sunt cele ale managementului 
general, adaptate pentru specificul activității departamentului 
financiar –contabil. 


Funcțiile managementului general prezentate în figura de mai jos. 
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Figura 19. Obiectivele pricipale ale managementului financiar 


Previziunea financiară este o activitate complexă şi laborioasă. 
Totodată este o profesie prin care specialistul realizează o sinteză a 
întregii activităţi de previziune a firmei şi o ierarhizare a obiectivelor 
în funcţie de resurse şi de profitul potențial. 


Previziunea financiară cuprinde: prognoze financiare; politici 
financiare; strategii financiare; planuri financiare; bugete de venituri şi 
cheltuieli etc. 


Previziunea financiară este o prelungire şi o concretizare a 
previziunii de ansamblu a întreprinderii şi asigură cu ajutorul 
indicatorilor de sinteză (cifra de a aceri, cost, profit, încasări, plăţi etc.), 
o cuantificare în resurse financiare. 


Specialistul în previziunea financiară trebuie să propună o selectarea a 
obiectivelor in funcţie de sursele de finanţare. 


 Organizarea desemnează ansamblul proceselor de management prin 
care se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică şi 
intelectuală, precum şi componentele lor. Cuprinde atât organizarea de 
ansamblu a întreprinderii, cât si organizarea principalelor sale 
componente. Organizarea determină structurarea resurselor, structura 
organizatorică, structura funcțională, sistemul informaţional. 


Organizarea financiară cuprinde ansamblul activităţilor necesare 
îndeplinirii obiectivelor financiare ale companiei, locul pe care îl 
ocupă, ca responsabilități, pe salariați, structuri organizatorice şi 
statuarea acestora într-un cadru precis conturat de luare şi de 
urmărire a deciziilor. 


Coordonarea constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se 
armonizează deciziile şi acţiunile personalului firmei şi ale 
subsistemelor sale în cadrul previziunilor și sistemului organizatoric 
fiind de fapt o organizare în dinamică. 


Antrenarea încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se 
determină personalul firmei să contribuie la stabilirea şi realizarea 
obiectivelor. 


Antrenarea determină implicarea operaţională şi efectivă a resurselor 
companiei în realizarea obiectivelor. Motivarea personalului, 
împletirea armonioasă a intereselor companiei cu interesele 
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personalului (angajați, acţionari etc) constituie motorul acţiunilor de 
antrenare. Scopul antrenării are un caracter operaţional, iar 
fundamentul său îl reprezintă motivarea, adică corelarea satisfacerii 
necesităților și intereselor personalului cu realizarea obiectivelor și 
sarcinilor stabilite. 


Pentru o antrenare eficientă este necesar ca procesul motivării să fie 
complex, diferențiat şi eficient. Calitatea antrenării condiționează 
concretizarea eficientă a funcțiilor de previziune, organizare şi 
coordonare. 


Control evaluarea este definită ca ansamblul proceselor prin care 
performanțele companiei, subsistemelor şi componentelor acesteia 
sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea 
eliminării diferențelor constatate şi integrării abaterilor pozitive. 


Controlul şi evaluarea asigură finalitatea unui ciclu al procesului 
managerial şi reprezintă rampa de lansare a ciclului următor. Control - 
evaluarea determină evaluarea rezultatelor, vizează controlul 
preventiv şi analiza cauză-efect. Prin valoarea lui teoretică şi practică, 
acest atribut asigură evaluarea întreprinderii pe ansamblu şi pe 
elemente componente. 


Procesul de control - evaluare cuprinde măsurarea realizărilor, 
compararea lor cu nivelul stabilit inițial, determinarea cauzelor 
generatoare de abateri şi efectuarea corecturilor ce se impun. Prin 
urmare, acest atribut are un caracter preventiv şi corectiv. 


Analizată în ansamblu, evoluţia procesului de management 
percepută ca rezultantă a evoluțiilor funcțiilor componente este ciclică, 
ondulatorie iar intensitățile maxime corespund încheierii şi începerii 
principalelor subdiviziuni temporare folosite în previzionarea 
activităţii firmei 


Organizarea departamentului financiar-contabil 


Departamentul responsabil de controlul si mentenanța bazei de date 
financiare este elementul central al oricărui sistem de management 
financiar. 


Activităţile centrale ale departamentului financiar sunt: 


• Asigurarea faptului că organizația beneficiază de cea mai bună 
alternativă pentru numerarul care nu se află în utilizare; 


• Oferirea de numerar suficient pentru plata datoriilor; 


• Tranzacții de schimb externe; 


• Controlul și monitorizarea conturilor bancare; 


• Previzionarea și monitorizarea cash-flow-ului; 


• Controlul și monitorizarea împrumuturilor. 
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Este necesară o examinare completă a modului de funcționare a 
departamentului financiar din cadrul fiecărei companii de utilități, de 
preferință ca parte a unei analize instituționale generale. Cu toate 
acestea, un aspect important de care trebuie să se țină cont este ca 
toate funcțiile din domeniul financiar ar trebui să fie controlate de o 
singură persoană. Această persoană va fi responsabilă, zilnic, de 
funcționarea eficientă și eficace a funcției financiare. Acest angajat va fi 
un manager financiar calificat, cu experiență, viitor membru important 
al echipei de management a corporației și răspunzător de asigurarea 
informării continue a echipei privind impactul financiar al deciziilor 
luate de aceasta.  


Structura departamentală efectivă din subordinea acestei persoane 
depinde într-o mare măsură de dimensiunea organizației; organizațiile 
mai mari și mai complexe tind să aibă un număr mai mare de 
subdivizii, odată cu creşterea specializării sau a competentelor tehnice. 


Indiferent de metoda aleasă pentru definirea structurii 
departamentului, următoarele funcții de bază reprezintă esența 
operaţiunilor departamentului financiar: 


Contabilitatea financiară – responsabilitatea pregătirii și menținerii 
conturilor istorice ale organizației și a raportării statutare externe. În 
centrul activităţilor sale se află: înregistrarea tranzacțiilor afacerii; 
Colectarea veniturilor/plata datoriilor; Pregătirea documentelor 
financiare statutare. 


Contabilitatea managerială – responsabilitatea raportării interne 
către management. Activităţile cheie sunt reprezentate de: 
Înregistrarea, analizarea și interpretarea informaţiei financiare; 
Oferirea informaţiei pentru planificarea internă, control și procesul de 
decizie; Pregătirea bugetelor și controlul bugetar. 


Managementul trezoreriei – responsabilitatea administrării 
numerarului din cadrul organizației. Aceasta reprezintă baza existentei 
oricărei organizaţii, dar și o resursă ce are nevoie sa fie administrată, 
resursa financiară fiind una limitată. 


Interacțiunea diferitelor categorii de manageri 


În raport cu ierarhizarea obiectivelor urmărite în cadrul 
managementului financiar interacționează diferite categorii de 
manageri si anume:  


Managerii de nivel superior;  


Manageri de nivel mediu;  


Managerii de nivel inferior 


MANAGERII DE NIVEL SUPERIOR se pronunță și adoptă decizii cu 
privire la obiectivele organizaționale globale care întotdeauna îmbracă 
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și o tentă financiară. Ei adoptă decizii cu privire la alocarea resurselor, 
implicit a celor financiare, avându-se în vedere politicile de finanţare 
pe termen lung și termen scurt, politicile de credit comercial, politicile 
de dividende, precum și cele de investire și dezinvestire. 


MANAGERII DE NIVEL MEDIU au rolul de "curea de transmisie" a 
obiectivelor si sarcinilor către manageri de nivel superior și apoi de 
informare a top managerului asupra rezultatelor obținute ca urmare a 
implementării deciziilor anterioare. 


- Ei sunt cei care elaborează planul și programul de acțiune; 


- Defalcă sarcinile implicit pe cele de natura financiară pe 
colective de muncă; 


- Urmăresc realizarea obiectivelor propuse în practică; 


- Fac comparații între nivelul sperat și cel realizat; 


- Analizează ecartul și impactul acestora asupra evoluției 
viitoare;  


- Identifică factorii de influență și propun măsuri pentru 
redresarea unor situații nefavorabile;  


- Efectuează analize, elaborează studii, formulează concluzii și 
emit rapoarte către top managementul firmei. 


Conducătorul compartimentului financiar are o sarcină și anume, el 
trebuie să verifice prin prisma criteriilor financiare nivelul de eficiență 
al tuturor celorlalte programe de acțiune elaborate și implementate de 
conducătorii altor compartimente de responsabilitate. În acest sens 
colaborează pe orizontală cu toți acești factori pentru a contura cea 
mai bună alternativă de acțiune în plan financiar, fără a diminua din 
punct de vedere cantitativ și calitativ acțiunea economică 
întreprinsă.  Natura problemelor pe care le rezolvă managerii 
financiari îi obligă, ca prin instrumente specifice, să monitorizeze 
acţiunile întreprinse sub toate aspectele lor. Aceasta este permisa 
datorită calităţii atribuite instrumentelor financiare și în primul rând 
capacităţii finanțelor de a genera operaţii, monitoriza  procese și 
fenomene prin evaluări sistematice efectuate în unități monetare. Din 
acest motiv acţiunile managementului financiar se extind întotdeauna 
și în celelalte sfere ale celorlalte tipuri de management.  


MANAGERII DE NIVEL INFERIOR sunt persoane care conduc 
nemijlocit colective de lucru, ei lucrează cu prezentul și au obligaţia de 
a asigura transpunerea în practică, într-un orizont de timp imediat, a 
obiectivelor înscrise în programul de acțiune elaborat, pentru 
resortul lor, de către managerii de nivel mediu. Are și sarcina de a 
raporta sistematic rezultatele obţinute și de a supune spre analiza 
managerilor de nivel mediu cauzele și efectele. Pot formula sugestii și 
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propune măsuri de eficientizare a activităţii din resortul pe care-l 
conduc, ele având implicit o tentă financiară. 


   
Figura 20. Structura organizatorică a departamentului financiar – 


contabil 
Desfăşurarea activităţii, de către managerii financiari, în condiţii de 
performanţă şi calitate managerială prezumă existența următoarelor 
condiţii:  


Condiţie primordială a conducătorilor compartimentelor financiare 
este aceea de a fi instruiți din punct de vedere managerial şi de a fi 
motivați pozitiv în realizarea obiectivelor stabilite; 


Managerii financiari trebuie să cunoască obiectivele generale ale 
întreprinderii; 


Obiectivele particulare, stabilite la nivelul compartimentului 
financiar trebuie să fie corelate şi fie convergente cu obiectivele 
generale ale întreprinderii, în măsură să nu determine angajări 
riscante cu efecte negative în domeniul: vânzărilor, eficientei 
producţiei, asigurării resurselor, calităţii debitorilor etc.; 


Managerii financiari trebuie să dispună de mijloacele indispensabile 
(resurse materiale - utilaje, tehnologii, resurse informaționale, 
resurse umane, resurse financiare) atingerii obiectivelor stabilite; 


Alegerea celei mai bune variante de decizie presupune ca managerul 
financiar să beneficieze de un anumit grad de independență în planul 
exploatării; 


În cadrul compartimentul financiar trebuie să existe anumite forme 
de control, care pe de o parte să nu limiteze independența 
decizională, iar pe de altă parte să nu producă nesiguranță în ceea ce 
privește "averea" întreprinderii; 


Asigurarea unei părți din active în formă lichidă sau în formă uşor 
lichidabilă, în funcţie de preferințele de plată ale furnizorilor. 


Deoarece nu există un model standard care să fie aplicabil oricărei 
companii, la reorganizarea sau aprobarea unei organigrame noi există 
oportunitatea de a modifica și adapta structura organizatorică cea mai 
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bună pentru companie. 


Dar această structură nu trebuie să fie una rigidă, ci trebuie adaptată 
ori de câte ori situația o cere. De exemplu o companie de apă care 
deservește o singură localitate, va avea o structură diferită față de o 
companie de apă care deservește mai multe localități. Întotdeauna este 
bine ca departamentul financiar să fie organizat optim, să nu aibă în 
structură nici prea mulți, dar nici prea puțini angajați. 


Ca urmare fiecare companie trebuie să își analizeze complexitatea 
activității și să stabilească componența departamentului financiar-
contabil în conformitate cu necesităţile proprii. 


Exercitiu 1. În vederea îndeplinirii atribuţiilor și realizării funcțiilor 
specifice managementului financiar, este necesar ca 
întreprinderea să dețină personal calificat în posturi ce reclamă 
competențe decizionale? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai 
jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Este posibil ca sumele de finanţare să fie obţinute prin vânzarea 
de active, împrumuturi bancare sau contractarea de credite de 
la furnizori? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Previziunea financiară este o componentă a previziunii generale 


a întreprinderii? 


•  În domeniul financiar se realizează activităţile de cea mai mare 
importanță pentru întreprindere, pentru acţionari, clienți? 


•  Desfăşurarea activităţii, de către managerii financiari, în 
condiţii de performanţă şi calitate managerială prezumă 
condiţie primordială a conducătorilor compartimentelor 
financiare ? 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: 
Evaluarea proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
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tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil la: 
http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 2: Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din 
perspectiva managementului financiar 


Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele aspecte ale previziunii, prognozei, 
estimării, analizării veniturilor/vânzărilor; 


• familiarizarea cu metode și tehnici de previzionare/analiză a 
veniturilor/vânzărilor; 


• analiza Indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în 
sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar; 


• analiza sistemul de evaluare al vânzărilor/veniturilor. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Management, financiar, previzionarea, analiza, venituri, 
cheltuieli, perspectiva, metode , tehnici 


Conținut 


 


 


Un aspect extrem de important, în viața de zi cu zi a companiilor de 
apă, este realizarea previziunii, prognozei, estimării, analizării 
veniturilor/vânzărilor de către manageri sau responsabilul cu 
pregătire economică, pentru a putea planifica cheltuielile/costurile 
tuturor departamentelor (producție, secții de apă-canal, financiar, 
resurse umane, achiziții, logistica, aprovizionare, investiții, reparații, 
etc) și totodată pentru că este un instrument managerial care ajută 
conducerea companiei de apă în înțelegerea trecutului, prezentului și a 
viitorului, în vederea fundamentării viitoarelor obiective strategice de 
întreținere și dezvoltare. 


Previzionarea/analiza veniturilor este de asemenea fundamentul de 
pornire pentru bugetul companiei de apă și pentru determinarea 
performanței acestuia. 


Teoretic, există diverse metode de previziuni a veniturilor/vânzărilor, 
pornind de la istoricul si tendințele vânzărilor trecute, la estimările 
echipei manageriale, judecata managerială și modelele cantitative. 


Metode și tehnici de previzionare/analiză a 
veniturilor/vânzărilor 


Există mai multe tipuri de tehnici ce pot fi folosite în previziunea 
veniturilor/vânzărilor, fiind atât tehnici calitative cât și cantitative. 


Pentru o analiză completă a unui sector sau domeniu este recomandată 
utilizarea combinată a cercetării calitative și cantitative. 


Datele cantitative sunt numerice, în timp ce datele calitative presupun 
colectarea de opinii, motivații și motive (justificări). 


Tehnicile calitative sunt considerate a se baza pe judecată și 
subiectivitate, pe diferite opinii, în timp ce tehnicile cantitative se 
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referă mai mult la rezultate măsurabile, numerice si calcule 
matematice. 


Tehnici cantitative  


Acestea se bazează pe calcule matematice, necesitând abilitățile și 
cunoștințele unui specialist în funcție de dificultatea acestora. Există 
un număr vast de tehnici cantitative pentru a realiza previziunea 
veniturilor/vânzărilor, dintre care le menționăm pe următoarele: 


• Media mobilă / Media de evoluție - Analizează media 
veniturilor/vânzărilor în timp, care devine mai uniformă pentru 
o perioadă mai lungă de timp. Datele sunt reprezentate inclusiv 
grafic. Cu cât datele sunt mai fluctuante cu atât e mai indicat sa 
fie luată în considerare o perioadă mai lungă de timp. Cum ar fi 
de exemplu procesul de regionalizare care se realizează într-un 
interval mai mare de timp și este nevoie să se țină cont de 
momentul preluării în an. 


• Metoda ajustării exponențiale - Ajustarea exponențială 
reprezintă o sumă ponderată a tuturor datelor din trecut ale 
unei serii dinamice, cu ponderea cea mai mare plasată asupra 
celei mai recente informații. Ideea de bază a acestei metode 
constă în corectarea previziunii proporțional cu abaterea 
constatată între previziunile anterioare și realizarea lor, fiecare 
abatere fiind ponderata geometric descrescând, pe măsură ce se 
îndepărtează de prezent (diminuarea progresiva a influentei 
informațiilor mai îndepărtate). 


• Analiza pe serii de timp - Este utilizată în industriile în care 
vânzările sunt afectate de sezonalitate, precum domeniul apă-
canal. Consumurile de apă pe timp de primăvară-vară sunt mai 
mari decât în sezonul toamnă-iarnă. Acestea ne ajută în mod 
special în cazul în care dorim să vedem diferențele de 
consumuri între sezoane sau în cadrul aceluiași sezon de la un 
an la altul.  


• Graficele de tip Z – Este asemănătoare cu tehnica mediei 
mobile. Ilustrează pe lângă media mobilă anuală și vânzările 
lunare și cumulative. 


În cadrul cursului vi se va prezenta și învăța utilizarea mai multor 
modele Excel care combină Metoda mobilă/Media evoluției cu Analiza 
pe serii de timp și graficele de tip Z.  


Aceste modele Excel sunt ușor de utilizat, practice și combinate cu 
tehnicile calitative vor oferi un suport excelent pentru 
previzionarea/analiza veniturilor/vânzărilor din companiile de apă. 


Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile? 
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Multitudinea de date și informații, copleșesc o bună parte din 
managerii generali, directori de vânzări, directorii de producție, etc, 
peste 60% dintre aceștia susținând că dispun de mai multe informații 
decât pot utiliza în mod eficient (MIT, 2010). Totuși, unele cercetări 
relevă ca liderii organizațiilor de succes nu mai sunt copleșiți de datele 
și analiza datelor disponibile, capitalizând deja pe bogăția de informații 
și analiza acestora pentru a obține avantaje competitive măsurabile. 


Un raport al MIT Sloan Management Review în colaborare ci IBM 
Institute for Business Value, “Analytics: The New Path to Value” (2010) 
prezintă cum organizațiile de succes incorporează și utilizează datele 
pentru a transforma perspectivele oferite de acestea în acțiuni. 
Rezultatele prezentate în acest raport se bazează pe un chestionar 
aplicat de aproximativ 3000 de directori executivi, precum și interviuri 
în detaliu cu cercetători renumiți in domeniu. 


Principalele concluzii cu privire la analiza datelor: 


• Organizațiile de top văd analiza datelor ca un diferențiator, 
acestea fiind de trei ori mai dispuse decât companiile mai puțin 
performante să fie utilizatori ai datelor complexe si de două ori 
mai dispuși să spună că analiza datelor este un factor 
diferențiator față de concurență. 


• Cel mai important obstacol nu este legat de date: Deși o 
provocare majoră resimțită de unele organizații este de a obține 
“datele corecte”, aceasta nu este bariera principală de a obține 
avantajul competitiv generat de analiza datelor; primul obstacol 
menționat în studiu este “lipsa de înțelegere a modului în care 
datele pot fi utilizate și analizate pentru a îmbunătăți afacerea”. 


• Liderii sunt interesați să transforme informațiile în acțiuni. 
Conform studiului menționat, directorii executivi menționează 
că în 2011-2012 se vor concentra asupra suplimentării 
raportării standard, prin aplicarea noilor abordări și tehnici 
care transformă informațiile în scenarii și simulări. Acestea 
creează perspective mai ușor de înțeles și de acționat asupra 
lor. 


Indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în sectorul 
Apă-Canal din perspectiva managementului financiar 
Performanța organizațională este una din cele mai importante 
variabile în cadrul cercetărilor din domeniul managementului și fără 
îndoială cel mai important indiciu al succesului unei companii de apă. 


Măsurarea performanței nu trebuie considerată doar o modalitate de 
evaluare a performanțelor trecute ci și o modalitate de susținere a 
procesului decizional zilnic al organizației, un instrument care ne oferă 
posibilitatea planificării inteligente și de utilizare eficientă a resurselor 







 


150 


 


financiare, umane, aceste resurse fiind limitate. 


Eficienta politicilor companiei presupune analizarea raportului dintre 
rezultate (impact) si resursele alocate (costuri), in timp ce eficacitatea 
compară ceea ce s-a realizat efectiv cu ceea ce s-a planificat inițial. 


Caracteristicile principale ale indicatorilor de performanță sunt: 


1. Măsurabilitatea; 


2. Validitatea / disponibilitatea; 


3. Realismul; 


4. Planificarea în timp; 


5. Claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare 
sau constante; 


6. Fiabilitatea / precizia. 


Indicatorii utilizați în procesele de monitorizare trebuie să respecte 
următoarele cerințe: 


• Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obținute; 


• Să fie utilizabili la intervale regulate de timp; 


• Să fie durabili pe termen lung; 


• Să fie verificabili; 


• Să fie potriviți pentru specificul politicii publice; 


• Să fie clari pentru procesul de analiză; 


• Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste; 


• Datele necesare pentru măsurarea lor să fie accesibile și 
disponibile în timp util și la un cost convenabil / rezonabil. 


Principalii indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în 
sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar 
Cheltuieli la 1000 de Lei MDL Venit  


 


Interpretare rezultate:  


În cazul în care rezultatul este sub 1000 înseamnă că întreprinderea 
de apă-canal este pe profit și cheltuie mai puțin decât veniturile 
realizate. Aceasta este un rezultat dorit pentru orice companie din 
sector. 


În cazul în care rezultatul este peste 1000 înseamnă că 
întreprinderea de apă-canal este pe pierdere și cheltuie mai mult 
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decât veniturile realizate. Acest rezultat este unul de evitat pentru 
orice companie din sector.  


Rata profitului din exploatare  


 


Indică modul în care compania își acoperă costurile operaționale (de 
exploatare) prin veniturile realizate înaintea apariției altor categorii de 
costuri (incluzând cele financiare, cu impozitele sau cele 
extraordinare). Un procent negativ al acestui indicator arată faptul că 
vânzările nu acoperă cheltuielile de exploatare curente 


Este recomandată calcularea Ratei profitului din exploatare diferențiat 
pentru activitatea de apă și activitatea de canalizare. Avantajul 
calculării separate pe activitatea de apă, respectiv pe activitatea de 
canalizare este că ne arată profitul/pierderea generată de fiecare 
activitate în parte. Pentru a avea o imagine clară a profitabilității 
activităților este necesară alocarea corectă a veniturilor și a costurilor 
aferente activității pe apă, respectiv al activității pe canalizare.  


Este o practică întâlnită la multe companii din sectorul de apă să aloce 
artificial costuri activității de apă, care de fapt aparțin activității de 
canalizare, deoarece veniturile realizate de activitatea de apă sunt mai 
mari, datorită faptului că serviciile de apă sunt disponibile într-un 
procent mai mare decât cele de canalizare. 


 


Rata profitului net  


 


Rata profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, care 
ne arată în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei 
companii. Cu cât procentul este mai mare, cu atât compania de apă din 
punct de vedere a profitabilității este mai stabilă și ne sugerează o 
situație bună a acesteia. 


Rata profitului net, dacă este:   
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< 1 %   Instabilă; 


1 % – 15 %   Stabilă; 


>15 %   Volatilă. 


În general în indstria apei nu este agreată, de către acționari (unitățile 
administrativ teritoriale), o marjă de profit prea mare. Asta deoarece 
este corelată în mod direct cu posibilitatea reducerii prețului apei cu 
rata de profit realizată. Aceasta este o abordare greșită, deoarece de 
multe ori este nevoie de acoperirea pierderilor din anii mai puțin 
favorabili economic și/sau generează fonduri pentru investiții. De 
aceea marja de profit în general acceptată, în sectorul de apă, se 
situează în jurul valorii de 5 %. 


Chiar dacă rata profitului net este un indicator financiar, aceasta este 
în corelare directă cu veniturile realizate de compania de apă. 


Venit mediu total pe angajat (MDL/angajat/lună) 


 


Din punct de vedere analitic, acest indicator, este relevant atunci când 
este urmărit multianual. 


Când se compară an de an rezultatul obținut, ne oferă o imagine mai 
clară a eficienței companiei, prin evidențierea veniturilor realizate de 
un angajat. 


Relevanța și importanța indicatorului crește când rezultatele obținute 
sunt comparate și cu rezultatele obținute de către alte companii de 
apă. Având în vedere că utilizează date bilanțiere acuratețea acestuia 
este foarte ușor de verificat. 


Dacă se dorește obținerea unor date mai detailate, acest indicator se 
poate calcula și pe fiecare centru de cost sau de producție, în cadrul 
aceleași companii de apă, astfel putând compara și analiza venitul 
realizat pe fiecare centru de cost sau producție. 


Numărul total de angajați ai companiei reprezintă, în această formulă, 
numărul mediu de angajați ai companiei care au lucrat efectiv în anul 
respectiv. Astfel se exclud persoanele aflate în maternitate, în concediu 
medical, etc. Și se iau în calcul doar numărul de angajați care au lucrat 
efectiv. Aceasta se obține ca o medie anuală, prin adunarea tuturor 
mediilor lunare de angajați împărțit la 12.  


Totuși la realizarea analizei, este nevoi de o interpretare corectă a 
rezultatelor și să se țină cont la interpretarea rezultatelor: a) dacă a 
crescut/scăzut prețul apei în anul analizat; b) dacă a crescut/scăzut 
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când în timpul anului; c) dacă a crescut numărul de angajați ca urmare 
a preluărilor, fără a înregistra în perioada analizată și veniturile aduse 
de localitățile nou preluate, etc. 


Cost mediu total pe angajat (inclusiv taxe) (MDL/angajat/lună)  


 


La fel ca și la Venitul mediu total pe angajat, acest indicator este 
relevant în momentul când este calculat multianual și este comparat cu 
alte companii de apă sau intern (între diferitele centre de cost sau 
producție). 


Numărul de angajați se calculează conform specificaților de mai sus. 


Profitabilitatea angajatului (MDL/angajat/lună)  


 


Aceasta este un indicator relevant de profitabilitate, deoarece pe lângă 
includerea în calcul a veniturilor și a costurilor aceasta mai ia în calcul 
și variabila de resurse umane. 


Astfel se determină, pe lângă performanța companiei, și cea a 
angajaților per ansamblu. 


Factura medie pe proprietate pe an (fără TVA) 
(MDL/proprietate/an) 


 


Pe lângă cunoașterea valorii unei facturi medii pe proprietate pe care o 
plătește consumatorul într-un an, prin compararea multianuală se 
poate afla și impactul exact pe care îl are creșterea prețurilor și efortul 
suplimentar, dacă e cazul, pe care consumatorul trebuie să îl facă 
pentru achitarea facturilor. 


Factura medie lunară pe proprietate (fără TVA) 
(MDL/proprietate/lună)  


 


Pentru a cunoaște impactul lunar pe care îl au facturile asupra 
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consumatorilor, rezultatul obținut se împarte la 12 luni. 


Factura medie pe proprietate pentru populație (fără TVA) 
(MDL/proprietate/an) 


 


Este importantă cunoașterea valorii facturii medii anuale pe care o 
plătește o familie, pentru că ne oferă informații valoroase atunci când 
pregătim o creștere de preț.  


Factura medie lunară pe proprietate pentru populație (fără TVA) 
(MDL/proprietate/lună) 


 


Pentru o imagine clară a impactului creșterii tarifelor asupra 
populației și pentru a deține informații clare despre mărimea unei 
facturii medii lunare este nevoie de calculul de mai sus. 


Totodată, cunoașterea acestei valori ne oferă date necesare calculării 
gradului de suportabilitate a populației. 


Factura medie pe proprietate pentru restul consumatorilor (fără 
TVA) (MDL/proprietate/an)  


 


Aici Venitul din vânzarea apei către restul consumatorilor reprezintă 
venitul realizat către toți ceilalți consumatori ai companiei de apă, mai 
puțin către populație. 


Având în vedere, în primul rând, discrepanța mare între prețul 
serviciilor de apă-canalizare plătite de populație și de ceilalți 
consumatori (agenți economici, instituții, alți consumatori), este 
important să se cunoască diferența între o factură medie pe care o 
achită o familie și o întreprindere, instituție. Aici trebuie ținut totuși 
cont de diferența tarifelor pe care le plătesc cele 2 mari grupe de 
clienți. 


De asemenea, se recomandă calculul ponderii veniturilor realizate de 
la alți consumatori în total venituri realizate din facturile de apă-canal 
ale companiei și separat ponderea veniturilor realizate din vânzarea 







 


155 


 


apei către populație. În general ponderea între veniturile realizate de 
la populație și alți consumatori este de, 2/3 populație, respectiv 1/3 
alți consumatori (în zonele care nu sunt puternic industrializate). 


Factura medie lunară pe proprietate pentru restul 
consumatorilor (fără TVA) (MDL/proprietate/luna)  


 


Împărțirea la 12 luni, ne oferă mărimea medie a unei facturi emise 
pentru alți consumatori. 


Ce este sistemul de evaluare al vânzărilor/veniturilor? 


Sistemul de evaluare reprezintă - un set de instrumente, proceduri, 
standarde si politici de evaluare, scrise și cuantificabile, strâns 
coordonate între ele și coerente în această legătură, prin care 
întreg procesul de vânzări și rezultatele activităților sunt înregistrate, 
cuantificate și evaluate. 


Instrumente și metode de evaluare: 


Monitorizarea rezultatelor din vânzări pe baza indicatorilor cheie de 
performanță ; 


Reprezentarea grafică a rezultatelor din veniturile realizate; 


Rapoarte de evaluare a vânzărilor; 


Procedura de evaluare a performanțelor din vânzări. 


Previzionarea / analiza cheltuielilor din perspectiva 
managementului financiar 
Un aspect la fel de important, în viața de zi cu zi a companiilor de apă, 
este realizarea previziunii, prognozei, estimării, analizării 
cheltuielilor/costurilor de către manageri sau responsabilul cu 
pregătire economică, pentru a putea planifica și anticipa 
cheltuielile/costurile tuturor departamentelor (producție, secții de 
apă-canal, financiar, resurse umane, achiziții, logistică, aprovizionare, 
investiții, reparații, etc) și totodată pentru că este un instrument 
managerial care ajută conducerea companiei de apă în înțelegerea 
trecutului, prezentului și a viitorului, în vederea fundamentării 
viitoarelor obiective strategice de întreținere și dezvoltare. 


Previzionarea/analiza cheltuielilor este de asemenea fundamentul de 
bază pentru bugetul companiei de apă și pentru determinarea 
performanței acestuia. 


Rolul analizei activității economice la elaborarea prognozelor este 
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important pentru că managementul nu este posibil fără anticiparea 
evoluției unor indicatori. În funcție de previziuni se organizează și 
corelează o serie de activități ale companiei, care asigură legătura cu 
cerințele diverse și în continuă modificare a mediului economic și a 
sectorului de apă, care este în continuă dezvoltare și expansiune. 


Analiza, conform definiției, este metoda științifică de cercetare care se 
bazează pe studiul sistematic al fiecărui element în parte, examinarea 
amănunțită a unei probleme.  


Din punct de vedere al managementului financiar, analiza cheltuielilor 
este o metodă de cunoaștere, care se bazează pe defalcarea tuturor 
costurilor în părțile sale componente, în funcție de factorii care îi 
determină, de stabilire a relațiilor de cauzalitate, astfel descoperindu-
se modalitatea formării acestora. Analiza astfel realizată 
fundamentează deciziile privind evoluția viitoare a acestor costuri. 


Necesitatea analizei rezultă din faptul că nici o știință nu se poate lipsi 
de instrumentul analizei ca metodă de cercetare și cunoaștere a 
fenomenelor. Mai mult decât atât, în procesele manageriale, analiza 
economico-financiară apare ca instrument indispensabil în 
fundamentarea deciziilor. 


În sectorul de apă, analiza/previzionarea cheltuielilor este la fel de 
importantă ca și previzionarea și analizarea veniturilor. Aceste analize 
și previziuni trebuie efectuate la timp pentru ca managementul 
companiei să nu fie luat prin surprindere asupra evoluțiilor 
îngrijorătoare a unor costuri. Aceste determinări și analize trebuie 
efectuate periodic și cu ciclicitate, și anume: lunar, trimestrial, 
semestrial și anual. Cea mai bună modalitate pe care o poate aplica un 
bun manager, este să impună colectarea datelor lunar. Astfel există un 
istoric solid și datele nu se pierd datorită faptului că nu sunt colectate 
atunci când se cunosc în detaliu. De asemenea, colectarea lunară a 
datelor ușurează munca economistului responsabil cu colectarea 
datelor și îl ajută la consolidarea datelor trimestriale, semestriale și 
anuale, într-un timp scurt și prin urmare eficient. 


Metodele și tehnicile de previzionare/analiză a 
cheltuielilor/costurilor 
Metodele și tehnicile de previzionare/analiză a cheltuielilor/costurilor 
se bazează pe aceleași metode și tehnici descrise în capitolul anterior, 
metode și tehnici de previzionare/analiză a veniturilor/vânzărilor. 


Experiența utilizării datelor, a rulării analizelor și previziunilor conferă 
în timp o bază de cunoștințe solide pentru a putea determina cu o mai 
mare acuratețe și ușurință motivele care stau la baza modificărilor 
minore sau majore. Totodată sectorul de apă are elementele sale 
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specifice care sunt cunoscute de către economiști, experți și manageri. 
Această cunoaștere a sectorului de către managerii, economiștii 
companiilor de apă, le conferă o bază solidă pentru a lua decizii 
eficiente în cunoștință de cauză, bazate obligatoriu pe o serie de 
informații, date, previziuni și analize. 


Stabilirea corelațiilor (legăturilor) dintre fiecare factor și fenomenul 
analizat și dintre diferiții factori care acționează, determinându-se 
astfel relația cauză-efect. Parcurgerea celor trei etape dă posibilitatea 
elaborării de modele relaționale ale fenomenelor analizate. 


Măsurarea și cuantificarea influențelor factorilor (ca element 
central al analizei) asupra abaterii fenomenului studiat. Sunt 
determinate astfel mărimea, sensul și intensitatea acțiunii factorilor 
asupra fenomenului analizat, sunt măsurate posibilitățile (rezervele) 
interne, creându-se posibilitatea aprecierii cât mai exacte a 
rezultatelor, interpretarea și caracterizarea complexă a stării 
fenomenului. Se explică astfel variația în timp sau în spațiu a 
fenomenelor, exprimată în mărimi absolute sau relative, pe factorii 
care au generat-o. 


În sectorul de apă cercetările cauzelor și modificărilor se realizează în 
zona costurilor care au un impact și pondere mare în totalul 
cheltuielilor companiei de apă, cum ar fi: cheltuielile salariale, 
cheltuielile cu energia electrică, cheltuielile cu taxe și impozite. Însă 
pentru a avea o imagine completă se recomandă analizarea și 
previzionarea tuturor costurilor, chiar și a celor care au o pondere mai 
mică de 5 % din totalul costurilor. Economii se pot realiza și în grupele 
de costuri care au o pondere mai mică în totalul cheltuielilor. 


Dacă informațiile care ne stau la dispoziție nu clarifică cu exactitate 
schimbările survenite, se va proceda la cercetarea mai amănunțită a 
situației descoperite, inclusiv până la nivel de factură, chitanțe, 
furnizori, etc.  


Sintetizarea rezultatelor analizei, elaborarându-se concluziile și 
aprecierile asupra activității din sfera cercetată. 


După ce sau colectat și analizat toate datele care sau considerat a fi 
necesare, se trece la etapa sintetizării rezultatelor și concluziilor.  


Elaborarea măsurilor menite să îmbunătățească activitatea, să 
asigure valorificarea optimă a resurselor. 


Măsurile stabilite trebuiesc imediat aplicate. Însă procesul analitic nu 
se oprește aici. Pentru a putea determina dacă măsurile dispuse și 
implementate au avut efectul scontat (estimat), trebuie colectate 
datele și analizate din nou după o perioadă rezonabilă de timp, în 
funcție de importanța efectelor. 
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PLAN → DO → CHECK → ACT  


Astfel se aplică metoda PDCA (PLAN → DO → CHECK → ACT), adică 
PLANIFICĂM → FACEM → VERIFICĂM → ACȚIONĂM. 


Acest proces trebuie să fie unul continuu pentru a asigura premisele 
eficienței optime posibil de atins prin acțiunea managementului 
companiei. 


 Este recomandată includerea acestei metode în ciclul anual de 
planificare financiară, și conectarea acestei metode cu obiectivele 
strategice ale companiei, pentru a evita transformarea acestui proces 
de analiză (PDCA) într-unul de sine stătător.  


Plan - Planificare  


Căutați și recunoașteți oportunitatea și plănuiți schimbarea necesară. 
În primul rând trebuie analizat ceea ce ar fi de îmbunătățit, căutând 
acele zone care prezintă oportunități de schimbare. Așa cum am 
exemplificat anterior despre posibilitățile de reducere a costurilor cu 
energia electrică. Eșecul planificării și a prevenirii problemelor vor 
duce la pierderi financiare, materiale, de angajați, timp și vor genera 
pierderi greu de recuperat. Nereușita planificării va conduce la costuri 
mai mari, iar consumatorii nu sunt întotdeauna dispuși să plătească 
pierderile generate sau incapacitatea managerială de a gestiona din 
timp resursele disponibile.  


 
Do - A face  


După ce ați descoperit oportunitatea și ați planificat schimbarea treceți 
la fapte și implementați-o propriu-zis. Atunci când este posibil este de 
preferat să faceți schimbări la o scara mai mică, pentru a putea preveni 
și corecta eventualele inadvertențe. Câteodată sunt necesare schimbări 
drastice, dar cu cât amânați implementarea măsurilor identificate cu 
atât impactul acestora va fi mai mare asupra sustenabilității 
companiei. Primul lucru pe care trebuie să-l învățați este cum se face o 
schimbare și atunci când este posibil să învățați metodele și 
modalitatea de aplicare de la cei care au implementat deja măsurile 
respective. Astfel se evită repetarea unor greșeli de implementare. 


 
Check - Verifică rezultatele  


În această etapă se colectează și analizează datele care ne pot arăta 
eficiența măsurilor implementate și impactul acestora. Apoi sunt 
câteva întrebări la care este indicat să se găsească răspunsuri. Ce s-a 
realizat prin schimbarea făcută? Ce a mers rău? Acestea sunt doar două 
dintre întrebările ce se pot pune în aceasta etapă importantă a ciclului 
PDCA. După ce ați implementat schimbarea pentru un interval de timp, 
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va trebui să determinați cât de bine funcționează. A dus într-adevăr 
schimbarea implementată la rezultatul dorit? 


 
Act - Adoptă schimbarea definitiv, abandoneaz-o sau ia ciclul de la 
început  


După ce ați planificat schimbarea, ați implementat-o si apoi ați 
monitorizat-o, trebuie să vă decideți dacă merită să continuați să o 
aplicați. Dacă s-a dovedit greu de implementat în sistemul companiei 
de apă sau nu a dus la schimbarea estimată, s-ar putea să luați decizia 
de a renunța la ea sau de a adapta schimbarea astfel încât să rezulte 
îmbunătățirea așteptată. Dacă însă schimbarea a dus la o îmbunătățire 
considerabilă sau la un efect simțitor veți continua cu implementarea 
sau poate chiar extinderea zonei de încercare. Astfel aceste decizii vă 
vor ghida mai departe spre prima etapă a ciclului, unde veți găsi poate 
o nouă soluție de îmbunătățire. 


Nu întotdeauna vânzările mari ne asigură un profit, depinde foarte 
mult dacă costurile sunt acoperite sau nu. Deoarece costurile s-ar 
putea să fie prea mari, chiar dacă veniturile sunt mari. 


De aceea este bine să se utilizeze în previziunea/analiza costurilor și 
indicatori de performanță a costurilor din perspectiva 
managementului financiar. 


Contabilitatea managerială se concentrează pe informațiile financiare 
de care au nevoie angajații și managerii companiei. Contabilitatea 
costurilor este un proces de rutină și continuu de colectare, analizare, 
clasificare, înregistrare și adunare a tuturor elementelor de cost 
totalizate pentru a furniza serviciile de apă-canalizare. 


4 pași principali pentru a crea un sistem de contabilitate a 
costurilor: 


• Selectarea centrelor de cost: Primul pas este stabilirea centrului 
de cost pentru care vor fi acumulate costurile. În general aceste 
centre de cost ar trebui să aibă elemente în comun, cum ar fi: 
aceeași sursă de apă, o arie geografică deservită, etc. 


• Identificarea componentelor de cost: Pasul următor este 
identificarea, definirea și clasificarea costurilor care vor fi 
raportate și adunate. 


Costurile pot fi clasificate ca directe sau indirecte în funcție de măsra în 
care beneficiază de acestea unul sau mai multe centre de cost. Cel mai 
elocvent exemplu ar fi cheltuielile cu salariile personalului, și anume 
de munca prestată de angajații din birourile de contabilitate, resurse 
umane, juridic, relații cu publicul, etc. beneficiază toate 
departamentele și toate centre de cost. 
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De aceea câteodată este dificil de stabilit cât și cum să fie repartizat.  


Mai departe costurile pot fi clasificate ca fiind fixe și variabile. Costurile 
fixe sunt acele costuri care nu se modifică indiferente de volumul de 
vânzări realizat, de exemplu: chiria, amortizarea, etc. În schimb 
costurile variabile sunt acele costuri care sunt direct influențate de 
volumul vânzărilor sau a serviciilor prestate. 


Contabilitatea cheltuielilor conform legislației din Moldova 


Din această secțiune au fost eliminate elementele care nu au relevanță 
pentru sector. 


Contabilitatea cheltuielilor se tine după destinații (funcții) pe 
următoarele grupe: 


• cheltuieli ale activității operaționale; 
• cheltuieli ale altor activități; 
• cheltuieli privind impozitul pe venit. 


În scopul prezentării informațiilor, în notele la situațiile financiare, 
cheltuielile se grupează potrivit naturii lor astfel: 


• cheltuieli materiale; 
• cheltuieli cu personalul; 
• cheltuieli privind amortizarea și deprecierea; 
• alte cheltuieli. 


 


Tabelul11. Gruparea cheltuielilor după natura lor 


Grupa de 
cheltuieli Tipul cheltuielilor 


Cheltuieli 
materiale 


Valoarea contabilă a materiilor prime și materialelor, 
semifabricatelor procurate și/sau din producție 
proprie; 
Costul efectiv al produselor vândute, resurselor 
energetice (combustibil, energie termică și electrică, 
apă, gaze naturale etc.)∗, materialelor de construcție, 
pieselor de schimb, ambalajelor și ale altor materiale 
utilizate de entitate și vândute pe parcursul perioadei 
de gestiune; 
Costul și uzura obiectelor de mică valoare și scurtă 
durată utilizate în cadrul entității; 
Suma cheltuielilor materiale se diminuează cu 
valoarea deșeurilor recuperabile obținute din 
prelucrarea materiilor prime, materialelor de bază, 
semifabricatelor, combustibilului sau a altor 
materiale. 


                                                           
∗ Dacă suma cheltuielilor legate de resursele energetice este semnificativă (depășește pragul de semnificație 
stabilit în politicile contabile), astfel de cheltuieli pot fi reflectate ca un element separat. 
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Cheltuieli cu 
personalul 


Sumele retribuțiilor pentru munca efectiv prestată, 
calculate conform formei de retribuire în acord și/sau 
în regie (pe unitate de timp), premiilor și sporurilor la 
salarii, ajutoarelor materiale, compensațiilor și 
adaosurilor la salarii (în funcție de regimul și 
condițiile de muncă), indemnizațiilor pentru 
concediile de odihnă anuale și suplimentare plătite, 
altor plăți calculate tuturor categoriilor de personal 
care activează în cadrul entității, sumele contribuțiilor 
de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de 
asigurare obligatorie de asistență medicală calculate 
din sumele retribuțiilor aferente tuturor categoriilor 
de personal al entității; 
Suma cheltuielilor aferente constituirii provizionului 
pentru plata indemnizațiilor pentru concediile de 
odihnă anuale etc. 


Cheltuieli 
privind 
amortizarea 
și 
deprecierea 


Sumele amortizării calculate pentru toate tipurile de 
imobilizări utilizate de entitate; 
Suma deprecierii activelor imobilizate și circulante ale 
entității; 
Suma amortizării investițiilor imobiliare etc. 


Alte cheltuieli 


Cheltuieli aferente lucrărilor de întreținere și 
reparație executate de către alte entități; plățile de 
leasing datorate de entitate pentru imobilizările 
primite în folosință temporară în baza contractelor de 
leasing; primele de asigurare a bunurilor, calculate în 
baza contractelor încheiate cu companiile de 
asigurări; cheltuielile cu comisioanele și onorariile 
experților pentru consultanță și asistență tehnică, 
juridică și economică; cheltuieli privind acțiunile 
publicitare realizate de către organizațiile 
specializate; costul serviciilor de transportare a 
bunurilor și personalului la/de la locul de muncă 
prestate de către entitățile de transport; costul 
serviciilor poștale, de telefonie și a altor mijloace de 
comunicare; costul serviciilor bancare și a altor 
servicii prestate entității de către terți legate de 
activitatea de bază. 


 


Metode de calculaţie a costurilor 


Calculaţia costurilor poate fi efectuată prin următoarele metode 
principale: metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi, 
metoda costului standard sau alte metode stabilite în politicile 
contabile.  


În conformitate cu politicile contabile, entitatea poate să utilizeze o 
metodă distinctă de calculaţie, mai multe metode sau o combinaţie de 
metode de calculaţie a costurilor produselor fabricate/serviciilor 
prestate, în funcţie de particularităţile organizaţional-tehnologice şi 
necesităţile informaţional-decizionale. 


În cazul în care se modifică semnificativ procesul organizatorico-
tehnologic, se poate schimba şi metoda de calculaţie a costului. Efectele 
modificării metodei de calculaţie se contabilizează în conformitate cu 
SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi 
evenimente ulterioare”. 
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Metoda globală de calculaţie a costurilor 


Metoda globală de calculaţie a costurilor poate fi aplicată de către 
entităţile care confecţionează un tip de produs sau o grupă de produse 
omogene, execută un tip de lucrări sau prestează un tip de serviciu (de 
exemplu, producerea de energie electrică, extragerea de piatră, 
prestarea serviciilor de transport). 


În cazul aplicării metodei globale toate costurile de producţie sunt 
considerate costuri directe. Costul unitar pe produs sau serviciu la 
aplicarea metodei globale se determină prin raportarea totalului 
costurilor directe la cantitatea de produse fabricate/servicii prestate în 
perioada de calculaţie. 


Metoda de calculaţie a costului pe faze 
Metoda de calculaţie a costului pe faze poate fi aplicată în cazul 
confecţionării produselor în masă sau în serii mari (de exemplu, 
producerea cimentului, ceramicii, zahărului, conservelor, îngheţatei, 
produselor de panificaţie, uleiului vegetal, textilelor). Faza de calculaţie 
se stabileşte de către entitate de sine stătător şi poate să coincidă sau 
să nu coincidă cu faza (stadiul) de producţie. 


În cazul aplicării metodei de calculaţie a costului pe faze, costurile se 
acumulează pe faze de calculaţie. Costul produselor cuprinde costurile 
acumulate în fazele precedente şi costurile aferente fazei de fabricaţie 
respective. 


Metoda de calculaţie a costului pe comenzi 


Metoda de calculaţie a costului pe comenzi poate fi aplicată de 
entităţile ce fabrică producţie individuală sau în serii mici, care se 
caracterizează prin exemplare (grupe) unice care nu se repetă sau se 
repetă rar (de exemplu, fabricaţia de utilaje, producerea mobilei la 
comandă, reparaţia maşinilor şi utilajelor). În cazul acestei metode 
obiectul de calculaţie îl constituie comanda care poate fi: un produs sau 
o serie de produse, un serviciu sau o grupă de servicii, o lucrare sau un 
complex de lucrări etc.  


Metoda de calculaţie a costului standard 


Metoda de calculaţie a costului standard prevede stabilirea unor 
standarde (norme) în baza normelor de consum al materialelor, 
normativelor costurilor cu personalul etc. Aceste standarde trebuie 
revizuite şi ajustate periodic în funcţie de modificarea condiţiilor 
procesului de producţie sau de prestare a serviciilor (de exemplu, 
aplicarea unor tehnologii noi), precum şi a altor modificări (de 
exemplu, a tarifelor, a preţurilor). 


În cadrul metodei de calculaţie a costului standard, costul stocurilor şi 
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al altor resurse consumate la fabricaţia produselor/prestarea 
serviciilor se contabilizează la costul standard (normat) ca majorare a 
costurilor activităţilor de bază şi/sau auxiliare şi diminuare a 
stocurilor, majorare a amortizării a activelor imobilizate, a datoriilor 
curente etc. Produsele obţinute în cursul perioadei se evaluează la 
costul standard (normativ) şi se contabilizează ca majorare a 
stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază şi/sau 
auxiliare. 


Abaterile (modificările) costurilor standard se înregistrează în mod 
separat şi se contabilizează, astfel: 


• abaterile favorabile (costul efectiv este mai mic decît costul 
standard) – ca majorare a stocurilor, diminuare a datoriilor 
curente şi diminuare a abaterilor; 


• abaterile nefavorabile (costul efectiv este mai mare decît costul 
standard) – ca majorare a abaterilor şi diminuare a stocurilor, 
majorare a datoriilor curente etc. 


În cazul utilizării metodei de calculaţie a costului standard costul 
efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate se determină prin 
ajustarea costului standard cu abaterile (modificările) înregistrate şi se 
contabilizează în felul următor: 


• abaterile favorabile – ca majorare a abaterilor şi diminuare a 
stocurilor (produse finite/produse în curs de execuţie) şi/sau a 
cheltuielilor curente (costul vânzărilor); 


• abaterile nefavorabile – ca majorare a stocurilor (produse 
finite/produse în curs de execuţie) şi/sau a cheltuielilor 
curente (costul vînzărilor) şi diminuare a abaterilor. 


Przentarea informaţiilor 


În nota explicativă la situaţiile financiare ale entităţii se prezintă cel 
puţin următoarele informaţii privind costurile de producţie: 


• modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producţie; 
• metodele de repartizare a costurilor materiale şi cu personalul 


repartizabile; 
• metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de 


producţie; 
• metodele de calculaţie a costului produselor fabricate şi 


serviciilor prestate; 
• pierderile din producţie înregistrate în perioada de gestiune.  


Principalii indicatorii de performanță a cheltuielilor/costurilor în 
sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar 
(eficiența costurilor) 
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Cheltuieli la 1000 de Lei MDL Venit  


 


Interpretare rezultate:  


• În cazul în care rezultatul este sub 1000 înseamnă că 
întreprinderea de apă-canal este pe profit și cheltuie mai puțin 
decât veniturile realizate. Aceasta este un rezultat dorit pentru 
orice companie din sector. 


• În cazul în care rezultatul este peste 1000 înseamnă că 
întreprinderea de apă-canal este pe pierdere și cheltuie mai 
mult decât veniturile realizate. Acest rezultat este unul de evitat 
pentru orice companie din sector.  


Procentul costului cu personalul în total costuri de exploatare 


 


Costurile cu personalul companiei sunt o categorie foarte importantă 
de cheltuieli, acestea fiind cele mai mari cheltuieli procentuale din 
totalul costurilor companiei de apă. De aceea este o categorie de 
cheltuieli foarte atent monitorizată atât de către acționarii companiei 
(autoritățile locale, etc.) cât și de instituțiile finanțatoare ( bănci, 
instituții financiare, alții).  


Unul dintre avantajele regionalizării și a extinderii ariei de operare 
este că oferă oportunitatea reformării structurii personalului 
companiei. Se recomandă o analiză atentă înainte de preluarea 
întregului personal al ariilor și sistemelor de apă înainte de preluare. 
Se recomandă preluarea doar a personalului indispensabil. 


Procentul costului cu personalul (fără taxe) în total costuri de 
exploatare 


 


Importanța calculării procentului costurilor cu personalul fără taxe 
este dată de faptul că de multe ori indicatorul anterior este tratat ca și 
cum procentul din totalul costurilor companiei ar fi retribuit direct 
personalului angajat. Dar indicatorul de la punctul 2 cuprinde și taxele 
ce sunt plătite statului, sau alte contribuții care nu se reflectă în venitul 
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net realizat de angajat. De aceea sectorul de apă trebuie să se 
obișnuiască, dacă prezintă procentual cheltuielile cu personalul, să 
prezinte și procentul cheltuielilor cu personalul fără taxe. 


Procentul costului cu energia electrică în total costuri de 
exploatare 


 


O altă categorie de cheltuieli care reprezintă un procent mare din 
totalul cheltuielilor operaționale sunt cheltuielile cu energia electrică. 
Aici pe de altă parte e bine să se facă diferențiere între companiile de 
apă care obțin apa brută din surse din subsol (puțuri de adâncime 
mică, medie și mare), de la suprafață (râuri, lacuri artificiale sau 
naturale) sau din surse de suprafață aflate la înălțime (râuri, lacuri de 
pe dealuri sau munți). Tipul sursei de aprovizionare determină costuri 
mai mari sau mai mici din totalul costurilor operaționale. De aceea 
când se compară eficiența cheltuielilor trebuie avute în vedere 
informațiile contextuale. 


Costurile mari cu energie electrică, așa cum a fost descris și mai sus, 
poate crea oportunitatea economisirii rapide. De cele mai multe ori 
investițiile în înlocuirea echipamentelor electrice se recuperează într-
un timp relativ scurt 3-5 ani. Astfel se recomandă realizarea 
investițiilor în primul rând în schimbarea echipamentelor electrice cu 
rentabilitate mai bună de consum de energie electrică. 


Consumul energetic pe m3 de apă produs (KwH/m3) 


 


Consumul de energie electrică folosită pentru producția apei și 
distribuția ei, se raportează la volumul de apă produsă. Aceasta este 
relevantă când este comparată cu consumul realizat de alte companii 
de apă, ținându-se seama de specificul companiei, adică de sursa de 
apă utilizată pentru a produce apa potabilă. 


De asemenea consumul specific de energie electrică poate fi calculată 
pentru diferite secții, dacă sunt organizate în zone de alimentare care 
utilizează surse de apă diferite și uzine de apă diferite. Aceasta este cu 
atât mai relevantă încât poate arăta eficiența unui sistem în cadrul 
companiei de apă în comparație cu un alt sistem de apă gestionat. 
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Consumul energetic pe m3 de apă facturat (KwH/m3) 


 


Cantitatea de energie electrică folosită pentru producția și distribuția 
apei potabile raportată la volumul de apă facturată. Aceasta este 
diferită doar prin faptul că raportarea este efectuată la volumul de apă 
facturat. Aceasta este relevantă deoarece se poate determina exact 
costul energiei electrice pentru un m3 de apă facturat, adică cât din 
prețul apei potabile pentru un m3 de apă facturat este costul cu 
energia electrică. Cheltuielile cu energia electrică având o pondere 
mare din totalul cheltuielilor operaționale, este cu atât mai important 
să se determine valoarea exactă a costului cu energia electrică în tariful 
de apă, dar de data aceasta luând în calcul și volumul de apă efectiv 
facturat. 


Consumul energetic pe m3 de apă uzată din canalizare (KwH/m3) 


 


Pentru acest indicator de eficiență a costurilor se utilizează întreaga 
cantitate de energie electrică folosită în activitatea de canalizare-
epurare (stații de pompare, stații de epurare, stații de repompare, etc.), 
raportată la cantitatea de apă menajeră transportată prin întreaga 
rețea de canalizare. 


Consumul total energetic pe m3 de apă uzată facturată (KwH/m3) 


 


Consumul total de energie electrică folosită în activitatea de 
canalizare-epurare raportată doar la cantitatea de apă menajeră 
transportată și facturată. Aici din nou se poate determina mai exact cât 
din tariful de canalizare reprezintă valoric consumul de energie 
electrică, raportat la 1 m3 de apă menajeră facturată. 


Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare (KwH/m3) 
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Se calculează raportând consumul de energie electrică în stațiile de 
epurare raportate la volumul de apă menajeră intrată în stațiile de 
epurare. Aceasta prin comparație ne poate arăta eficiența stației de 
epurare din punct de vedere a costurilor și a consumului specific de 
energie electrică necesară epurării unui metru cub de apă menajeră 
intrată în stația de epurare. 


Intensitate personal direct apă (nr. /milioane m3) 


 


Reprezintă practic numărul angajaţilor din activitatea de apă implicați 
pentru obținerea volumului total de apă facturată, în anul analizat, la 1 
milion de m3 de apă facturată. 


Intensitate personal direct apă uzată (nr./milioane m3) 


 


Reprezintă numărul angajaţilor implicați în activitatea de apă uzată 
raportați la volumul de apă uzată colectată și facturată, în anul analizat, 
la 1 milion de m3 de apă menajeră facturată. 


Număr de angajați pe lungime rețele de apă (nr./100km)  


 


Aceasta ne arată eficiența costurilor din punct de vedere al mărului de 
angajați direcți în activitatea de apă necesari pentru a întreține, repara 
și gestiona 100 km de rețea de apă. 


Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare 
(nr./100 km) 
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Aceasta ne arată eficiența costurilor din punct de vedere al numărului 
de angajați direcți în activitatea de apă uzată necesari pentru a 
întreține, repara și gestiona 100 km de rețea de canalizare. 


Exercitiu 1. Ajustarea exponențială reprezintă o sumă ponderată a tuturor 
datelor din trecut ale unei serii dinamice, cu ponderea cea mai 
mare plasată asupra celei mai recente informații? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Venitul din vânzarea apei către restul consumatorilor 
reprezintă venitul realizat către toți ceilalți consumatori ai 
companiei de apă, mai puțin către populație? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Consumul de energie electrică folosită pentru producția apei și 


distribuția ei, se raportează la volumul de apă produsă? 


•  Metoda de calculaţie a costului standard prevede stabilirea 
unor standarde (norme) în baza normelor de consum al 
materialelor, normativelor costurilor cu personalul? 


• Dacă informațiile care ne stau la dispoziție nu clarifică cu 
exactitate schimbările survenite, se va proceda la cercetarea 
mai amănunțită a situației descoperite, inclusiv până la nivel de 
factură, chitanțe, furnizori, etc.? 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: 
Evaluarea proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
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infrastructura municipală – 
7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 


profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 
8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 


Oficial, 2010  
9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 


CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil la: 
http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 3: Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, analiza 
financiară și rapoartelefinanciare 


Obiective 


 


• familiarizarea cu principalII indicatori financiari în domeniul Apă-
Canal, analiza financiară și rapoartelefinanciare; 


• familiarizarea cu sursele de date şi organizarea muncii de analiză; 
• analiza procesului de întocmire a rapoartelor financiare constituie 


principala etapă de finalizare a procesului contabil; 
• analiza structurii bilanțiere și (dez)echilibrul bilanțier. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Indicatori financiari, Apă-Canal, analiza financiară, rapoart 
financiar, surse de date, indicatori de performanţă. 


Conținut 


 


 


Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a 
companiilor de apă şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa 
rezultatele în viitor. Prin cunoașterea post faptică, curentă şi 
previzională a activităţii companiei, a rezultatelor interne şi a cauzelor 
care le-au generat, analiza contribuie la cunoaşterea continuă a 
eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare. Deoarece 
obiectivul principal îl constituie maximizarea valorii patrimoniului, 
eficiența cu care a fost folosit capitalul investit constituie obiectivul 
central al diagnosticului financiar.  


Obiectivele de bază ale analizei financiare le constituie:  


• Descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  
• Diagnoza şi reglarea activităţii companiei de apă;  
• Întărirea autonomiei economico – financiare;  
• Creşterea eficienţei economice;  
• Fundamentarea deciziilor financiare;  
• Informarea companiei cu cerinţele standardelor.  


Îndeplinind o dublă funcţie de diagnoză şi reglare, analiza economico- 
financiară constituie un instrument indispensabil al conducerii 
eficiente a activităţii companiei de apă. Analiza financiară 
fundamentează întreaga politică economico- financiară viitoare a 
companiei, constituie o condiţie cheie pentru elaborarea şi aplicarea 
unor decizii raţionale, stă la baza efectuării de expertize, reorganizării 
sau vânzării activelor.  


Analiza financiară îndeplinește următoarele funcții:  


- De informare;  
- De evaluare a potenţialului tehnico-economic;  
- De realizare a gestiunii eficiente a patrimoniului companiei; 
- De realizare a relațiilor cu mediul extern.  
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Reieșind din cele expuse rolul analizei economico-financiare poate fi 
sistematizat astfel:  


• Analiza financiară reprezintă un mijloc indispensabil în 
elaborarea unor planuri reale, temeinice fundamentate din 
punct de vedere ştiinţific;  


• Analiza financiară în acelaşi timp este un instrument operativ 
de cunoaştere şi de reglare a procesului îndeplinirii planului;  


• Analizei financiare îi revine rolul de a contribui la asigurarea 
unui echilibru permanent la îmbunătățirea rezultatelor 
economico-financiare.  


Sursele de date şi organizarea muncii de analiză  


La nivelul companiei sistemul de informare necesar analizei se 
formează din 2 mari categorii de surse:  


Sursele interne care reflectă funcţia propriu-zisă a companiei, stările 
acesteia în anumite momente şi este asigurată de sistemele de evidenţă 
contabilă. Sursa principală necesară analizei financiare o constituie 
raportul financiar care este alcătuit din :  


• bilanţul contabil , care furnizează conducerii companiei 
elementele de bază necesare pentru selectarea direcţiilor de 
dezvoltare, modelelor de optimizare a procesului de producţie 
şi de desfacere politicii financiare, investiţionale şi de creditare. 
Bilanţul contabil creează condiţii de analiză a proceselor şi 
fenomenelor din sfera de interes a companiilor sub aspect 
dialectic pentru determinarea relaţiei dintre cauze şi efecte în 
vederea luării măsurilor de reglare şi de stabilire a unor norme;  


• raportul de profit și pierderi, care evidenţiază veniturile şi 
cheltuielile pentru o anumită perioadă de timp, grupate în 
funcţie de natura lor precum şi rezultatul exerciţiului 
concretizat în profit sau pierdere. Scopul urmărit de acest 
raport este de a prezenta rezultatul unei afaceri comparând 
venitul obţinut în decursul unei perioade cu cheltuielile 
efectuate pentru obţinerea profitului, oferind posibilităţi de a 
urmări în evoluţie sarcinile stabilite pentru companie şi de a 
furniza informaţii necesare pentru luarea deciziilor; 


• raportul privind fluxul mijloacelor băneşti sintetizează 
tranzacţiile în numerar pentru o anumită perioadă de timp. Este 
destinat să arate modul în care activităţile companiei au afectat 
lichiditatea şi solvabilitatea acestuia, relaţia dintre fluxurile de 
numerar din activitatea operaţională, investiţională şi 
financiară. Acest raport oferă informaţii necesare analizei 
surselor de încasări şi plăţi în numerar.  


• raportul privind fluxul capitalului propriu furnizează informaţii 
privind structura capitalului propriu;  


• anexele raportului financiar. 
Surse externe sunt necesare orientării activităţii companiei şiadaptării 
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ei la schimbările ce pot avea loc brusc în mediul economic şi ajută la 
dimensionarea unor noi obiective strategice.  


Informaţiile externe în funcţie de natura domeniului la care se referă 
pot fi structurate astfel:  


• tehnologice;  
• economico-financiare;  
• juridice;  
• fiscale.  


Informaţiile utilizate trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:  


• utilitatea;  
• profunzimea;  
• vechimea informaţiei;  
• costul;  
• executarea informaţiei; 


În practica cotidiană munca de analiză economico-financiară necesară 
procesului managerial trebuie să parcurgă următoarele etape:  


• stabilirea tematicii, care conţine principalele aspecte şi 
probleme ale activităţii economico-financiare supuse 
investigării;  


• culegerea şi sistematizarea informaţiei economico-financiare; 
• prelucrarea şi studierea datelor; 
• formularea concluziilor, pe baza cărora se vor stabili şi se vor 


lua măsuri ce vor permite îmbunătăţirea rezultatelor activităţii 
economico-financiare.  


Întocmirea rapoartelor financiare constituie principala etapă de 
finalizare a procesului contabil.  


Rapoartele financiare reprezintă totalitatea sistematizată de indicatori 
ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existentă şi fluxul 
capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale companiei pe o 
perioadă de gestiune. Scopul rapoartelor financiare îl constituie 
prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali 
şi potenţiali: privind situaţia financiară a companiei, indicatorii 
activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele 
economice şi datoriile companiei, componenţa activelor şi a surselor 
de formare a acestora, precum şi modificările lor, fiind necesare unui 
cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice. 


Scopul rapoartelor financiare îl constituie prezentarea unei informaţii 
accesibile unui cerc larg de utilizatori, fiecare din ei având interesul de 
un anumit gen de informaţie. 


Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la : 


• activele şi pasivele întreprinderii; 
• profitul net al întreprinderii; 
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• fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune. 
Această informaţie este utilă pentru utilizatorii rapoartelor financiare 
în aprecierea capacităţii companiei de a plăti dividende şi dobânzi şi a 
achita datoriile în termenele stabilite. 


În baza informaţiei rapoartelor financiare se calculează o serie de 
indicatori de apreciere a structurii patrimoniului şi surselor de 
finanţare, rentabilităţii economice şi financiare, productivităţii muncii, 
vitezei de rotaţie a activelor şi datoriilor, lichidităţii etc., care servesc 
pentru analiza economico-financiară a companiei. Prin compararea 
acestor indicatori în dinamică se poate aprecia cum au evoluat aceştia 
pe parcursul a câtorva ani, precum şi de efectuat previziuni cu privire 
la evoluţia lor în viitor. 


Situaţiile financiare transpun diversele activități de business ale 
companiei într-un set de cifre mai mult sau mai puţin obiective, care 
însă ne oferă informaţii valoroase despre performanța companiei, 
despre eventualele sale probleme si despre potențialul său viitor. 


Sunt numeroase categorii de persoane interesate de situaţiile 
financiare ale unei companii, pornind de la manageri înșiși, și 
continuând cu furnizorii săi – parteneri comerciali, creditorii, 
investitorii si, nu în ultimul rând, instituțiile statului. Desigur, tipul 
analizei diferă semnificativ in funcţie de interesul fiecărei entităţi: 


• Pe plan intern, managerii trebuie să cunoască poziția financiară 
curentă a companiei (performanța și problemele) însă nu 
trebuie să se oprească aici, rolul lor continuând cu funcțiile de 
planificare (prin proiecții de situații financiare) și control; 


• Un furnizor este în primul rând interesat de lichiditatea 
companiei, pentru că drepturile sale sunt, în general, pe termen 
scurt si atunci capacitatea companiei de a plăti e cel mai bine 
reflectată prin indicatorii de lichiditate; 


• Un creditor care, de obicei, împrumută pe termene medii sau 
lungi contra unei remunerații, este interesat mai mult de 
capacitatea companiei de a genera cash-flow pe termen mediu 
și lung în vederea acoperirii serviciului datoriei. În acest caz, 
aceştia vor analiza în amănunt structura de capital a societății 
(natura surselor de finanţare), felul în care acestea sunt folosite 
(structura activelor), ciclul de conversie a numerarului și 
evoluţia profitabilității; 


• Investitorii sunt interesați de evoluţia profitabilității, 
volatilitatea sau stabilitatea si trendul acesteia în timp. 


Așa cum s-a specificat și anterior, documentele financiare utilizate în 
analiza financiară sunt: 


• Bilanțul Contabil (BC), care evidenţiază activele, datoriile și 
capitalurile unei companii la un anumit moment (semestru sau 
an);  
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• Raportul de Profit si Pierderi (RPP), care reflectă veniturile și 
cheltuielile cumulate într-o anumită perioadă de timp 
(semestru sau an); și  


• Balanțele de verificare, din care se poate recrea bilanţul contabil 
si RPP-ul valabile la data balanței respective.  


Utilizând anumite elemente cuprinse în aceste situații financiare se pot 
calcula o serie de indicatori financiari care permit analiza situației 
financiare a unei societăţi la un moment dat și compararea acesteia cu 
rapoartele specifice industriei din care face parte, în cazul nostru al 
sectorului de apă. 


În efectuarea acestui demers vă recomandăm: 


• Urmărirea indicatorilor financiari în evoluţie ( pe minim 2 
perioade relevante ) pentru ca la fel de importantă este tendința 
în evoluţia financiară a companiei, furnizând semnale 
analistului; 


• Urmărirea elementelor din Bilanț ca procent din Total Active si 
a celor din RPP ca procent în Total Vânzări. Observarea fiecărui 
element bilanțier în termeni relativi (ca procente) relevă cu 
ușurință trendurile în zonele sensibile ale analizei, cum ar fi: 
profitabilitate, lichiditate, solvabilitate, îndatorare, compoziție; 


• Compararea nivelelor obţinute cu ale companiilor de nivel 
similar din aceeași industrie, în cazul nostru compararea între 
companiile de apă, atât pe plan intern, cât și pe plan extern dacă 
este posibil. 


Structura bilanțieră și (dez)echilibrul bilanțier 


Sintetic, bilanţul unei companii, fie că este abia la început sau este o 
companie cu vânzări de milioane de euro arată în felul următor: 


 


ACTIVE CURENTE 


 


Numerar 


Creanțe 


Stocuri 


 


PASIVE CURENTE 


Furnizori 


Personal 


Bugetul statului 


Credite pe termen scurt (<1an) 


ACTIVE FIXE 


 


FINANȚĂRI PE TERMEN 


MEDIU ȘI LUNG 


 


CAPITALURI PROPRII 


 


 


Egalitatea bilanțieră înseamnă că întotdeauna activele sunt egale cu 
pasivele. Activele sunt mijloacele (bunuri și drepturi) aflate la 
dispoziția societății pentru a produce vânzări, și, ulterior, numerar, iar 
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pasivele reprezintă mixul de resurse prin care se finanțează activele. 


În timp ce activele sunt întotdeauna egale cu pasivele, nu acelaşi lucru 
se întâmplă cu activele curente și pasivele curente, respectiv cu 
activele fixe si pasivele pe termen lung, iar aici intervine noțiunea de 
echilibru bilanțier. 


Din necesitatea corelării resurselor cu mijloacele, activele pe termen 
lung ar trebui finanțate cu surse pe termen lung (capitaluri proprii si 
alte datorii pe termen lung = capitaluri permanente), iar datoriile pe 
termen scurt ar trebui să fie suport pentru activele curente. 
Nerespectarea acestei reguli va avea ca rezultat dezechilibrarea 
companiei, aceasta neavând suficiente active transformabile rapid în 
cash cu care să își acopere datoriile pe termen scurt. 


Cele 2 căsuțe situate între activele curente și activele fixe, respectiv 
între pasivele curente și cele pe termen lung au fost hașurate și 
colorate în roșu pentru a evidenția grafic zona unde poate să apară 
echilibrul, sau dezechilibrul bilanțier. 


Concret, situațiile de echilibru, respectiv dezechilibru bilanțier arată în 
felul următor: 


               Echilibru bilanțier             Dezechilibru bilanțier   


 


ACTIVE 


CURENTE 


PASIVE 


CURENTE 


 


ACTIVE 


CURENTE 
PASIVE 


CURENTE 


 


   


   


   


   


   


 


FINANȚĂRI PE 


TERMEN MEDIU 


ȘI LUNG 


 


ACTIVE FIXE 


 


   


   


 


ACTIVE FIXE 


 
FINANȚĂRI pe 
TERMEN LUNG 


 


   


   


 


CAPITALURI 


PROPRII 


 


CAPITALURI 


PROPRII 


 


   


   


   


 


Ar trebui menționat aici că este foarte important ca datoriile să fie 
clasificate corect în bilanț, astfel încât porțiunea curentă a unui credit 
pe termen lung să fie considerată cu scadență scurtă, iar 
împrumuturile asociați – finanţare pe termen lung. 


De asemenea, capitalurile acţionarilor finanțează de cele mai multe ori 
active fixe. Cu cât rezerva de capitaluri proprii pentru finanțarea 
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activelor curente este mai mare, cu atât capacitatea de plată a tuturor 
datoriilor e mai bună. 


Model raport financiar 


Pentru a veni în sprijinul companiilor de apă din Republica Moldova, în 
cadrul acestui curs am dezvoltat și pregătit un model de raport 
financiar care să poată fi întocmit cu ușurință. Este realizat în format 
editabil Word, cu grafice prietenoase de asemenea în format editabil, 
pentru ca fiecare companie să poată utiliza și adapta propriilor nevoi 
modelul prezentat. Acesta este adaptat specificului din sectorul de apă 
moldovenesc. 


Acest model de raport financiar utilizează informațiile și datele 
cuprinse în bilanțul contabil, raportul de profit și pierderi, raportul 
privind fluxul capitalului propriu, raportul privind fluxul mijloacelor 
bănești și din balanța de verificare de sfârșit de semestru/an. 


De asemenea cu ajutorul informațiilor cuprinse în documentele 
prezentate mai sus sunt calculați și indicatorii financiari relevanți 
sectorului de apă. 


Modelul de raport financiar este anexa nr. 1 aferentă acestui modul de 
curs, este 100 % editabilă atât graficele cât și tabelele. 


Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal utilizați în 
analize financiare și rapoarte financiare 


Indicatorii reprezintă o modalitate utilă de a exprima o cantitate în 
relaţie cu alta, de obicei sub forma unui coeficient. În practică, 
indicatorii sunt folosiți pentru a comunica valoarea companiilor şi a 
valorilor mobiliare. Este important de reţinut faptul că un indicator 
prezintă un aspect legat de performanţa unei companii, indicând ce s-a 
întâmplat, dar nu şi de ce s-a întâmplat. 


Indicatorii nu sunt standardizați, iar numărul de astfel de indicatori ce 
pot fi creați sau utilizați este practic nelimitat. De aceea, formule şi 
chiar nume de indicatori pot fi diferiţi de la analist la analist sau de la 
bază de date la bază de date. Există totuşi indicatori larg acceptaţi care  
şi-au dovedit utilitatea în analizele financiare. 


Valoarea pe care o aduce utilizarea indicatorilor într-o analiză constă 
în faptul că permit analistului să evalueze perfomanţele din trecut, să 
evalueze situația financiară actuală a companiei și să obțină 
perspective utile pentru estimarea rezultatelor viitoare. 


Datorită numărului mare de indicatori, este util să ne gândim la aceştia 
în funcţie de categorii mai largi bazate pe ce aspecte de performanţă 
sunt destinaţi să detecteze. Astfel, avem indicatori de activitate, 
indicatori de lichiditate, indicatori de solvabilitate, indicatori de 
profitabilitate şi indicatori de evaluare. De reţinut este faptul că aceste 
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categorii nu se exclud reciproc, unii indicatori putând fi folosiţi în 
măsurarea mai multor aspecte financiare. 


Importanța calculării indicatorilor economico-financiari constă în 
cunoaşterea evoluției acestora și în compararea cu exercițiile 
financiare precedente, ceea ce oferă conducerii companiei de apă, 
posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu impact în 
procesul decizional.  


De asemenea, cunoaşterea nivelului indicatorilor economico-financiari 
permite efectuarea de comparații cu alte companii de apă, autohtone 
sau internaționale. 


Caracteristicile principale ale indicatorilor financiari sunt: 


• Măsurabilitatea; 
• validitatea / disponibilitatea; 
• realismul; 
• planificarea în timp; 
• claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare 


sau constante; 
• fiabilitatea / precizia. 


Indicatorii utilizați în procesele de monitorizare trebuie să respecte 
următoarele cerințe: 


• Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obţinute; 
• Să fie utilizabili la intervale regulate de timp; 
• Să fie durabili pe termen lung; 
• Să fie verificabili; 
• Să fie potriviți pentru specificul sectorului de apă; 
• Să fie clari pentru procesul de analiză; 
• Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste; 
• Datele necesare pentru măsurarea lor să fie accesibile și 


disponibile în timp util și la un cost convenabil / rezonabil. 
În continuare însă vă prezentăm o gamă largă de indicatori financiari, 
care pot fi utilizați și incluși în rapoartele financiare în funcție de cât de 
complex se dorește raportul sau în funcţie de rolul pe care acest raport 
financiar trebuie să îl îndeplinească. Raportul financiar întocmit pentru 
Consiliul de Administrație poate fi diferit față de cel pregătit 
Acționarilor sau Instituțiilor finanțatoare. 


Analiza financiară cuprinde următoarele categorii de indicatori: 


• Indicatori de lichiditate; 
• Indicatori de solvabilitate/solvabilitate pe termen lung; 
• Indicatori de activitate (de gestiune); 
• Indicatori de profitabilitate; 
• Indicatori de risc; 
• Alţi indicatori utilizaţi în practică de analişti. 
• Indicatori de lichiditate; 


Indicatorii de lichiditate se concentrează pe fluxurile de numerar şi au 
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rolul de a măsura capacitatea unei companii de a-şi îndeplini obligațiile 
pe termen scurt, sub 1 an. Altfel spus, lichiditatea măsoară cât de 
repede activele unei companii pot fi convertite în numerar. 


Indicatorii din această grupă arată capacitatea activelor din cadrul 
companiei de a se transforma în bani, fără riscuri. 
Lichiditatea absolută (lichiditatea de gradul I)  


Acest indicator arată în ce măsură compania poate să-şi achite 
datoriile pe termen scurt din contul mijloacelor băneşti. 


 


 


 
Lichiditatea intermediară (de gradul II)  


În calculul acestui indicator sunt cointeresați și creditorii. El ne arată 
ce parte din datoriile pe termen scurt (TS) pot fi achitate din contul 
mijloacelor băneşti, hârtii de valoare, creanţelor care vor fi plătite de 
către companie. 


 


 


 
Lic
hidi


tatea curentă (de gradul III sau coeficientul total de achitare) 


Acest indicator ne arată dacă compania dispune de suficiente mijloace 
pentru a-şi achita obligaţiunile în perioada raportată. În calculul 
acestui indicator sunt cointeresați de obicei acționarii 


Valoarea recomandată și acceptabilă este în jur de 2. Deci, cu cât 
valoarea acestuia este mai mare, cu atât situaţia companiei de apă este 
mai bună 


• Indicatori de solvabilitate/solvabilitate pe termen lung 
Indicatorii de solvabilitate măsoară capacitatea unei companii de a-şi 
îndeplini obligaţiile pe termen lung. Ratele de solvabilitate furnizează 
informaţii privind cantitatea relativă de creanţe din structura 
capitalului unei companii, precum şi gradul de adecvare al câştigurilor 
şi fluxului de numerar pentru a acoperi cheltuielile cu dobânzile, ratele 
și alte cheltuieli fixe (cum ar fi leasing sau plăți de închiriere). 
Gradul de îndatorare generală 


Acest indicator măsoară raportul dintre datoriile totale şi capitalurile 
proprii ale companiei. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu 
atât solvabilitatea 
este mai scăzută. 


 


 


L absolută =  


L intermediară =  


Grad înd. gen. =  
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Dacă acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza că 
întreprinderea de apă și-a consumat întreaga capacitate de îndatorare 
și nu dispune de o marjă de manevră în cazul unor evenimente viitoare 
nefavorabile. 


Dacă tendința de evoluţie a indicatorului este ascendentă, aceasta ar 
putea însemna că profiturile sunt prea scăzute pentru a putea acoperi 
nevoile companiei. 


Dacă evoluţia este descendentă, atunci s-ar putea ca întreprinderea să 
se afle într-o situație favorabilă și să fie în măsură să pregătească 
terenul pentru o viitoare expansiune sau investiție. 


 


Rata de solvabilitate generală 


Acest indicator măsoară procentajul din activele totale finanțat prin 
datorii. În general, o datorie mai mare presupune risc financiar mai 
ridicat şi deci solvabilitate mai scăzută. 


 


 


 


• Indicatori de activitate (de gestiune) 
• Indicatorii de activitate măsoară eficienţa unei companii în 


efectuarea sarcinilor zilnice precum colectarea creanţelor şi 
managementul inventarului. Mai mult, acești indicatori reflectă cât 
de eficientă este gestionarea capitalului şi a activelor pe termen 
lung. 


• Indicatorii de activitate furnizează informaţii cu privire la: 


• viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale 
companiei; 


• capacitatea companiei de a controla capitalul circulant și 
activităţilor comerciale de bază ale companiei. 


Viteza de rotaţie a debitelor-clienți   


Când valoarea indicatorului este mare, rezultă că în companie sunt 
probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în 
consecință creanțele sunt mai greu de încasat (clienți răi platnici). 
Compania trebuie să ia măsurile care se impun pentru urgentarea 
încasării acestora.   
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori 


Indicatorul exprimă numărul de zile de creditare pe care entitatea îl 
obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar 
creditorii comerciali.  
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 


Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele 
imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se 


R solv. gen. =  
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evaluează eficienţa managementului activelor imobilizate prin 
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. 
Viteza de rotaţie a activelor  circulante 


Acest indicator caracterizează eficienţa  cu care sunt folosite activele 
circulante ale unei companii. 


Viteza de rotaţie a activelor totale 


Acest indicator măsoară capacitatea de ansamblu a unei companii de a 
genera venituri, cu un anumit nivel de active. Un raport scăzut poate 
indica ineficiență sau de intensitate relativă a capitalului activității 
respective. 


• Indicatori de profitabilitate 
Indicatorii din această grupă exprimă eficiența companiei de apă în 
realizarea de profit din resursele disponibile. 
Marja profitului brut 


Această marjă indică procentul de venituri disponibile să acopere 
cheltuielile operaţionale şi alte cheltuieli. O marjă a profitului brut 
ridicată indică o combinaţie de preț al produsului ridicat şi un cost de 
producţie mai scăzut 


O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că 
întreprinderea nu este capabilă să își controleze costurile de producţie 
sau să obțină un preț optim de vânzare. 


Marja profitului operaţional 


Această marjă măsoară procentajul profitului operaţional din cifra de 
afaceri. De asemenea, arată capacitatea unei companii de a genera 
valoare adăugată pentru acţionari. 


 


 


 


 


EBIT fiind profitul înainte de dobânzi şi impozite. 
Rentabilitatea economică 


Acest indicator măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza 
activelor sale. Cu cât indicatorul are o valoare mai mare, cu atât mai 
mult profit este generat de un anumit nivel de active. 


 


 
 


Rentabilitatea financiară 


Acest indicator măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza 
capitalului propriu. O valoare mare a indicatorului înseamnă că o 
investiție mică a acţionarilor a fost transformată într-un profit mare. 


Pr. op.  =  


R ec.  =  
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• Indicatori de risc 
Gradul de îndatorare 


Capital împrumutat = credite peste 1 an 


Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an 


Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele 
peste 1 an și posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capitalul 
social. 


Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%. 


 


 


 
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 


Acest indicator determină de câte ori entitatea achită cheltuielile cu 
dobânda. Cu cât valoarea acestuia este mai mică, cu atât poziția 
companiei este mai riscantă. 


 


 


• Alți indicatori utilizați în practică de analiști 
Excedentul Brut din Exploatare (EBE) 


Excedentul brut din exploatare este excedentul generat de activitățile 
de exploatare după plata cheltuielilor cu forţa de muncă. Acesta poate 
fi calculat din valoarea adăugată la costul factorilor fără a adăuga 
costurile cu personalul. Este o sursă potențială de autofinanțare şi de 
remunerare a creditorilor, a statului și a acționarilor 


 


EBIT  


EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poate fi tradus în limba 
română prin profitul înainte de dobânzi şi impozite. Acest indicator 
reprezintă profitul obţinut înainte de remunerarea statului prin 
impozitul pe profit plătit și a creditorilor prin plata dobânzilor. 


 


 


 


 
EBITDA 


R fin.  =  


Grad îndatorare  =  


Acoperirea dobânzilor  =  


EBIT = Profit brut + Cheltuiala cu dobânda 
 







 


182 


 


EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) poate fi tradus în limba română prin profitul înainte de 
dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare. Conform standardelor 
internaţionale deprecierea se referă la imobilizări corporale, iar 
amortizarea la imobilizări necorporale. Ca interpretare, acest indicator 
arată câți bani generează o companie din activitatea sa curentă, înainte 
de a-și plăti datoriile, taxele și amortizările. EBITDA este utili în 
evaluarea performanțelor unei companii, fiind o aproximare a cash 
flow-ului din operațiuni. 


 


 


 
 


 


Aceştia sunt principalii indicatori pe care o companie ar trebui să-i 
calculeze în momentul în care se face analiza patrimonială pe baza 
situaţiilor financiare. Interpretarea acestor indicatori scoate în 
evidență riscul de insolvabilitate a companiei. Aceasta constă în 
incapacitatea companiei de a-și onora angajamentele asumate față de 
terţi. 


Analiza elementelor de activ și de pasiv, prin prisma criteriilor de 
lichiditate presupune și realizarea unei abordări juridice a capitalurilor 
proprii. Din punct de vedere contabil, capitalurile proprii sunt la 
nivelul activului net și reprezintă interesul rezidual al 
acţionarilor/asociaților. 


Se constată că acele companii care dispun de lichidități insuficiente, fie 
pentru acoperirea datoriilor contractate, fie pentru finanțarea creșterii 
economice, sunt de fapt niște societăţi cărora le lipsește flexibilitatea 
financiară, situație pe care utilizatorii de situații financiare și in special 
acționarii trebuie să o cunoască. 


Exercitiu 1. Datorită numărului mare de indicatori, este util să ne gândim la 
aceştia în funcţie de categorii mai largi bazate pe ce aspecte de 
performanţă sunt destinaţi să detecteze? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Un furnizor este în primul rând interesat de lichiditatea 
companiei, pentru că drepturile sale sunt, în general, pe termen 
scurt şi atunci capacitatea companiei de a plăti e cel mai bine 
reflectată prin indicatorii de lichiditate? Notați ideile Dvoastră 


EBITDA = Profitul net +Cheltuiala cu 
impozitul + Cheltuiala cu dobânda + 


Cheltuiala cu amortizarea 
 



http://www.pfa-carteaverde.contabilul.ro/?cs=138307
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în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
•  Ce categorii de indicatori cuprinde analiza financiară? 


•  Valoarea pe care o aduce utilizarea indicatorilor într-o analiză 
constă în faptul că permit analistului să evalueze perfomanţele 
din trecut, să evalueze situația financiară actuală a companiei și 
să obțină perspective utile pentru estimarea rezultatelor 
viitoare? 


• Egalitatea bilanțieră înseamnă că întotdeauna activele sunt 
egale cu pasivele. Activele sunt mijloacele (bunuri și drepturi) 
aflate la dispoziția societății pentru a produce vânzări, și, 
ulterior, numerar? 
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http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 4: Prioritizarea și planificarea investițiilorpe termen lung 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări ale noțiunilor de investiții și 
proiect; 


• familiarizarea cu procesul de planificare a investițiilor pe termen 
lung; 


• evedenţierea indicatorilor principali ai proiectului pentru 
prioritizarea; 


• analiza structurii investiţiilor ca proces. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Investiții, proiect, ciclul de viață al proiectului, sistemele de 
alimentare cu apă și de canalizare, evaluare, eficienţă economică 
programe de investiții multianuale.  


Conținut 


 


 


 


Investițiile sunt o categorie de cheltuieli care angajează cel mai mult 
viitorul, în sensul că de ele depind: creşterea şi perfecţionarea 
potenţialului productiv al unei întreprinderi (prin extindere şi 
modernizare, apariție de noi capacități de producţie). În orice 
economie, investițiile fac legătura dintre prezent şi vii¬tor, între 
generații. Acumularea de capital fix, productiv şi nepro¬ductiv, 
construirea de blocuri de producție, extinderea sistemelor, creșterea 
numărului de beneficiar de servicii etc., asigură premisele ridicării 
standardului de viaţă al populației iar pentru întreprindere aceasta 
înseamnă cifra de afaceri mai mare, reducerea cheltuielilor, 
eficientizarea proceselor, îmbunătățirea calității serviciului furnizat 
etc.  


În concepția lui P.Massé orice investiție presupune existenta 
următoarelor elemente: 
• Un subiect, reprezentat de o persoană fizică sau juridică care 


investește; 
• Un obiect, reprezentat de un lucru, unitate economică, utilajele 


pentru care se investește; 
• Un cost, reprezentat de efortul consumat pentru realizarea 


obiectului; 
• Efecte, reprezentate de valorile economice ce se vor obține prin 


realizarea investiției. 
Specific definiției dată de P. Massé investiţiilor este faptul că le 
consideră cheltuieli prezente, certe, efectuate pentru a obține efecte 
viitoare şi că acestea din urmă trebuie privite în condiţii de risc sau 
incertitudine. 


Definirea investiţiilor trebuie să releve faptul că: 
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• reprezintă o plasare de fonduri băneşti într-o acțiune, într-un 
proiect sau operație pentru a crea un spor de avuție, atât la 
nivelul individului, cât şi al firmelor şi al societății; 


• scopul  urmărit  nu  constă   numai   în  obţinerea  sporului  de 
bunuri şi capacități de producţie şi de folosință îndelungată, ci şi 
a unui câștig, a unui profit; 


• reprezintă un flux al valorilor care au ca punct inițial, de 
pornire,  fondurile financiare, o parte a veniturilor şi 
economiilor realizate; 


• există un decalaj în timp, între momentul investirii şi cel al 
obținerii rezultatelor şi veniturilor scontate; 


• sunt o cheltuială efectuată în prezent, certă, în scopul obținerii 
unor efecte viitoare, adesea incerte; din acest punct de vedere 
investițiile constituie o resursă avansată care comportă un risc; 


• pentru a produce, în timp, acumularea viitoare de capital fix, 
este necesară funcționarea normală a întregului sistem 
economic. 


Dacă analizăm investițiile ca proces, respectiv dacă analizăm 
elementele componente ale procesului decizional acesta cuprinde 
următoarele componente sau etape: 


• Cererea de investiții care se referă la existenta sau apariția unei 
nevoi de bunuri sau servicii pentru a cărei satisfacere este 
necesară o capacitate suplimentară de producţie ce poate fi 
asigurată prin dezvoltarea capacităților existente sau 
construirea de noi capacități; 


• Capacitatea economică de investire se referă la existenta 
resurselor materiale, financiare şi valutare ce pot fi alocate 
pentru investiții; 


• Decizia de investiții: pe baza stabilirii caracterului obiectiv al 
cererii de investiții şi a capacităţii economice de investire, pe 
baza unor criterii şi restricții referitoare la realizarea 
investiţiilor, se ia decizia de investiții. Specific deciziei de 
investiții este faptul că ea este o decizie strategică, adică o 
decizie pe termen lung, dat fiind caracterul de durată al 
procesului investițional precum şi caracterul de unicitate al 
deciziei, deoarece situaţia ce se creează prin aducerea la 
îndeplinire a deciziei respective nu mai poate fi corectată decât 
prin rezolvarea unei alte probleme de decizie, dar în alte 
condiţii decât cele inițiale; 


• Planificarea investiției se referă la elaborarea documentației 
tehnico-economice,  la programarea în timp a realizării 
investiției şi la corelarea cu alte planuri sau programe de 
activităţi; 
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• Alocarea resurselor cuprinde constituirea fondurilor financiare 
necesare şi repartizarea acestora în timp (pe etape de realizare 
a investiției); 


• Realizarea obiectivului de investiții ceea ce presupune 
construirea obiectivului de investiții, achiziționarea de mijloace 
fixe, montarea acestora, într-un cuvânt realizarea practică, 
concretă a obiectului de investiții; 


• Punerea în funcțiune a obiectivului de investiții şi atingerea 
parametrilor proiectați în decursul unei perioade de timp mai 
mici sau mai mare, necesară acestui proces; 


• Funcționarea obiectivului în regim proiectat o perioadă de timp 
în decursul căreia se obțin efectele globale şi nete (producţie, 
profit, etc.) pentru care s-a construit obiectivul; 


• Scoaterea din funcțiune a obiectivului se face după expirarea 
duratei economice de funcționare, acea durată în care se obțin 
efecte nete pozitive, expirarea acestei durate datorându-se 
uzurii fizice şi morale a utilajelor şi echipamentelor. 


Procesul investițional este marcat de o complexitate deosebita, 
generate atât de derularea sa sub influenta factorului timp (în care pot 
fi întâlniți diferiţi factori economici perturbatori), cât si datorita 
volumului mare de resurse care sunt implicate (de natura financiara, 
umana, materiala etc.). Ca urmare, în evaluarea eficientei economice a 
investiţiilor apare necesitatea utilizării unui sistem de indicatori, 
deoarece fiecare din ei surprinde un anumit criteriu de eficienta 
economica. 


Tipuri de investiții 


În literatura de specialitate, se întâlnesc mai multe clasificări ale 
investiţiilor, dintre care vom menționa numai unele, care sunt mai 
apropiate serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 


După structura tehnologică a investițiilor acestea se clasifică în: 


• Lucrări de construcții-montaj, care cuprind ansamblul lucrărilor 
prin care se realizează construcțiile, instalațiile, construcțiile 
speciale, montajul utilajelor tehnologice şi funcționale cu 
întregul complex de operaţii prin care se realizează asamblarea 
pe șantiere a componentelor lor; 


• Achiziții de utilaje, care necesită montaj (fixarea în fundații, 
postamente, etc.) sau care nu necesită montaj (mijloace de 
transport); 


• Lucrări geologice şi de foraj. 


• Alte cheltuieli de investiții, respectiv acele cheltuieli pentru 
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achiziția de obiecte de inventar gospodăresc de natura 
mijloacelor fixe, pentru plata studiilor de cercetare şi proiectare 
a obiectivului de investiții, comisionul băncilor pentru 
operaţiunile efectuate în legătură cu investiția.  


După caracterul lucrărilor, investițiile se clasifică în următoarele 
categorii: 


• Construirea de obiective noi; 


• Reconstrucții; 


• Modernizări; 


• Înlocuiri sau reutilări, care se pot face cu utilaje de același nivel 
tehnic sau cu utilaje de nivel tehnic superior celor scoase din 
funcțiune; 


• Dezvoltări. 


După forma de proprietate, respectiv beneficiarului obiectivului, 
investițiile pot fi: 


• Investiții publice; 


• Investiții private; 


• Investiții mixte. 


După sursa de finanţare investițiile se clasifică în următoarele 
categorii: 


• Investiții realizate din resurse proprii;  


• Investiții realizate din resurse atrase sau împrumutate, care pot 
fi din interiorul țării sau din exterior( bancă sau organism 
financiar internațional); 


• Investiții realizate parţial din resurse proprii şi parţial din 
resurse împrumutate. 


După destinația obiectivelor de investiții distingem investiții 
productive şi investiții neproductive.  


După modul de executare a lucrărilor de investiții distingem 
investiții realizate în regie proprie, în antrepriză (de către unități 
specializate în astfel de lucrări) şi mixte. 


În funcţie de importanta lucrărilor pentru obiectivul de investiții 
proiectat sau în funcţie de rolul funcțional, investițiile se structurează 
în trei grupe: 


• Investiții directe, care cuprind dotările şi lucrările care 
contribuie la realizarea scopului pentru care se construiește 
obiectivul (de exemplu o stație de tratare a apei cu clădiri, 
utilaje, etc.); 
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• Investiții colaterale, reprezentate de lucrările şi dotările legate 
teritorial şi funcțional de investiția directă (căi de acces, 
aducțiuni cu apă, energie, centrală termică); 


• Investiții conexe, respectiv acele lucrări şi dotări care apar în 
amonte sau în aval de investiția directă, ca efect propagat al 
acesteia sau ca urmare a efectului de antrenare pe care îl 
generează investițiile. 


După natură sau obiect, investițiile se structurează în următoarele 
grupe: 


• Investiții corporale care sunt reprezentate de activele 
imobilizate şi cele circulante; 


• Investiții necorporale, respectiv acele cheltuieli destinate 
achiziționării de licențe, programe de calculator etc ; 


• Investiții financiare, care sunt investiții de portofoliu, ele 
putându-se realiza prin cumpărarea de acțiuni sau obligațiuni, 
acordarea de credite, plasamente bancare, operațiuni valutare.  


În funcţie de scopul sau obiectivul pentru care se investește, 
distingem următoarele categorii de investiții: 


• Pentru menținerea capacităţii de producţie; 


• Pentru creşterea capacităţii de producţie; 


• Pentru creşterea productivităţii sau a eficienţei economice; 


• Pentru diversificarea activităţii; 


• Pentru conformarea cu legislaţia în vigoare; 


• Destinate ameliorării climatului de muncă. 


După gradul de risc pe care îl implică realizarea unei investiții, 
distingem: 


• Investiții cu grad scăzut de risc( de menținere a capacităţii 
/creștere a productivităţii); 


• Investiții cu grad ridicat de risc(cele pentru creşterea 
capacităţii, cele cu capital străin). 


Structurarea investiţiilor după diferite criterii se reflectă în derularea 
procesului investițional, în conducerea acestuia şi nu în ultimul rând în 
evaluarea eficienţei economice a investiţiilor. 


Noțiunea de proiect și ciclul de viață al proiectului   


• Proiectul este caracterizat prin: unicitate, prin obiective specifice 
care trebuie atinse conform unui plan în limita resurselor şi a 
unui buget disponibil. 
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• Teoreticianul Harold Kerzner definește proiectul ca „o serie de 
activități și sarcini care au obiective specifice ce trebuie 
îndeplinite ținând cont de anumite specificații, cu un început și 
un sfârșit bine definite, având un buget limitat și utilizând 
resurse umane și materiale.”  


• J. Weiss și R. Wysocki consideră că un proiect poate fi definit pe 
baza următoarelor caracteristici: „activitate complexă, unică, 
finită, cu resurse și buget limitat care implică o serie de persoane 
și are ca rezultat un produs sau un serviciu. 


Cele șapte etape  pot fi extinse la cincisprezece etape pentru istoricul 
unui proiect, figura de mai jos:  


Tabelul 12. Istoricul unui proiect 


15 Eliminare
14 Viaţă economică
13 Predare


12 Testare/ punere în 
funcţiune


11 Realizare
10 Achiziţionare
9 Proiectare
8 Planificare 
7 Organizare
6 Autorizare
5 Anchetă publică
4 Evaluarea riscurilor
3 Plan de afaceri


2 Studiu de fezabilitate
1 Concept original


Perioada de 6 aniEtapele proiectului


 
Etapele istoricului unui proiect se pot cumula în perioade. Fiecare 
dintre acestea pot fi descrise prin percepții ale succesului sau eșecului 
proiectului.  


Astfel: pentru etapele de la 1 la 6 inclusiv formează perioada de 
definire a proiectului, în care are loc evaluarea, se determină  strategia  
şi se iau deciziile de demarare sau nedemarare. Aici se pregătește 
scenariul pentru succesul sau eșecul final al proiectului. În cazul în care 
acesta este incorect ori inadecvat definit sau strategia şi evaluarea 
riscurilor sunt greșite, eșecul este aproape o certitudine.  


Pentru următoarele etape, şi anume de la 7 la 13 inclusiv se formează 
perioada de realizare sau de execuţie a proiectului. Pe parcursul 
acestei perioade, succesul sau eșecul depind în mare măsură de 
acţiunile managerului de proiect sau ale contractorului. Contractorul 
unui proiect îl va considera ca fiind de succes dacă este finalizat la 
timp, respectând bugetul şi specificațiile. Subcontractorii își vor 
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determina de asemenea succesul sau eșecul în funcţie de acești trei 
parametri. Beneficiarul poate favoriza eșecul, de exemplu 
implementând prea multe schimbări sau întârziind plățile.  


Următoarea etapă 14 este perioada de realizare a beneficiilor. În acest 
moment, succesul sau eșecul real al proiectului va fi determinat în 
funcţie de percepțiile proprietarului şi ale pârților interesate. În 
această perioadă se va stabili: dacă se vor obține toate beneficiile de 
ordin operaţional şi financiar care au fost preconizate, cum vor 
percepe numeroasele pârți interesate performanţa proiectului sau 
impactul acestuia asupra mediului înconjurător precum şi dacă 
capitalul împrumutat este restituit la timp.  


Etapa 15 este eliminarea, care studiază generarea reziduurilor sau a 
altor influențe asupra mediului de proiectul implementat.  Alternativ, 
proiectul poate fi revândut integral sau parţial unei terțe pârți fie ca 
material pentru reciclare, fie în vederea unei noi perioade de viaţă utilă 


Prioritizarea investițiilor în sistemele de  
alimentare cu apă și de canalizare 


 
Prioritizarea investițiilor în sectorul alimentare cu apă și canalizare 
(AAC) trebuie să fie transparentă și să urmeze obiectivele politicii 
Guvernului privind îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor din 
Republica Moldova prin reducerea substanțială a riscurilor de sănătate 
asociate cu calitatea insuficientă a apei și colectarea și epurarea apelor 
uzate. 


Prioritizarea proiectelor este necesară pentru a determina o listă de 
proiecte filtrată după criteriile de prioritizarea care permit aranjarea 
proiectelor în ordinea importanței. 


Lista criteriilor de prioritizarea este alcătuită selectând criteriile 
documentelor de politici ce vizează investițiile și ele trebuie să fie 
transparente și obiective pentru ca acestea să fie folosite la evaluarea 
și prioritizarea proiectelor în sectorul AAC. 


Această grupare de indicatori are rolul de a forma o imagine globală 
asupra obiectivului de investiții, respectiv să ofere o caracterizare 
generală despre obiectivul de investiții. Orice proiect de investiții 
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu asemenea indicatori. Principalii 
indicatori cu caracter general sunt: 


• Capacitatea obiectivului de investiții, care în cazul obiectivelor 
productive este reprezentată de capacitatea de producţie, iar în 
cazul celor neproductive de elementele specifice de capacitatea 
acestora. Capacitatea de producţie exprimă cantitatea maximă 
de producţie care poate fi obținută într-o anumită perioadă de 
timp, în condiţii normale de funcționare, cu un anumit regim de 
utilizare a factorilor de producţie şi în anumite condiţii de 
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organizare a producţiei şi a muncii. Capacitatea obiectivului de 
investiții constituie un indicator de calcul a eficienţei economice 
a investiţiilor şi nu de eficienţă economică, el măsurând efectul 
potenţial realizat prin intermediul procesului investițional; 


• Numărul de salariaţi ce vor fi ocupaţi la obiectivul de investiții, 
exprimă mărimea resurselor umane de care va beneficia 
obiectivul de investiții după punerea în funcțiune; 


• Costul producţiei reprezintă un indicator ce cuantifică efortul 
din perioada de funcționare a obiectivului de investiții, 
împreună cu valoarea investiţiilor formând efortul total necesar 
pentru edificarea şi funcționarea unui obiectiv de investiții. 
Mărimea sa este în funcţie de volumul producţiei estimate a se 
obține, el cuantificând în expresie bănească consumul total de 
resurse necesar pentru a obține un anumit volum al producţiei; 


• Valoarea producţiei sau veniturile realizate constituie un 
indicator ce măsoară efectul efectiv obţinut ca urmare a unui 
anumit grad de utilizare a capacităţii de producţie sau 
obiectivului de investiții. Această valoare a producţiei se 
stabileşte pe întreaga perioadă de funcționare a obiectivului de 
investiții, pe baza unor estimări privind producția fizică, 
tarifele, cererea etc., în funcţie de valoarea producţiei şi 
costurile acesteia, determinându-se alți indicatori de calcul şi de 
eficienţă economică; 


• Profitul, indicator deosebit de important, esenţial pentru 
viabilitatea unui obiectiv de investiții şi pentru cuantificarea 
eficienţei economice a acestuia. Profitul măsoară efectul net 
obţinut în urma funcţionării obiectivului de investiții, el 
obţinându-se prin scăderea din veniturile totale a costurilor de 
producţie; 


• Productivitatea muncii reprezintă un alt indicator cu caracter 
general, este un indicator de eficienţă economică, şi cuantifică 
eficienţa cu care este utilizat principalul factor de producţie şi 
anume forţa de muncă; 


• Consumurile specifice la principalele materii prime, materiale, 
energie, combustibil, constituie un indicator de eficienţă 
economică care măsoară consumul la principalele resurse, 
pentru a obține o unitate de produs finit. Aceste consumuri se 
estimează pe baza unor norme de consum şi pe această cale se 
poate determina costul producţiei. 


 


Indicatori dinamici de evaluare a eficientei economice și de 
prioritizarea a investiţiilor. 


Eficiența oricărui proiect investițional este influențată puternic de 
timp. Procesele economice se desfăşoară sub influenta permanenta a 
factorului timp. Eforturile depuse într-o activitate (reprezentate de 
cheltuielile cu materiile prime, salarii, cheltuieli investiţionale etc.) se 
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înregistrează pe o anumita perioada de timp, în timp ce efectele 
(venituri, profituri, cererea etc.) se obține în perioade de timp diferite. 
Decalajul de timp între cele doua momente este variabil (putând lua 
valori de la câteva zile până la câțiva ani).  


În teoria si practica economica  este cunoscut faptul ca aceeași suma de 
bani are valori diferite daca se obține la momente de timp diferite. Ca 
urmare, pentru asigurarea unei comparabilități reale si corecte a 
eforturilor si a efectelor se impune raportarea lor la acelaşi moment. 
Acesta poate fi ales în mod arbitrar pe axa timpului, însă cel mai 
important este momentul începerii lucrărilor de investiții (atunci când 
se inițiază cheltuirea resurselor investiţionale). Astfel, dezavantajul 
major al indicatorilor prezentați anterior (acela de a nu lua în 
considerare factorul timp) este eliminat de următorul grup de 
indicatori - indicatori dinamici de eficienta economica. 


Schema simplificata a unui proces investițional se prezinta în figura 
următoare: 


 
Figura 21. Schema procesului investițional 


După cum se poate observa din figura, procesul investițional este 
alcătuit din trei mari perioade de timp : 


• Perioada de proiectare a investiției „g”. Pe această perioada se 
întocmesc toate documentațiile necesare viitorului obiectiv de 
investiții (autorizații, studii de oportunitate, de prefezabilitate 
si de fezabilitate, proiecte de execuție etc.). Caracteristic acestei 
perioade îi sunt cheltuielile investiţionale relativ mici, în timp 
ce efectele (veniturile) sunt nule. Ca urmare, în procesul 
investițional se urmărește ca aceasta perioada sa fie, pe cât 
posibil, minima. Este o etapa deosebit de importanta deoarece 
în aceasta perioada se stabileşte amplasamentul viitorului 
obiectiv, se dimensionează capacitățile de producţie si se aleg 
soluțiile tehnice, tehnologice si constructive; 


• Perioada de realizare a investiției „d”. Este etapa în care este 
pus în opera viitorul obiectiv. Caracteristic acestei perioade îi 
sunt cheltuielile investiţionale mari, în timp ce efectele 
(veniturile) pot fi nule (în situaţia în care viitorul obiectiv de 
investiții este dat în folosință la sfârșitul perioadei de realizare) 
sau nu (în situaţia în care se dau parţial în folosință anumite 
capacități de producţie, pe durata de realizare); 


• Perioada de funcționare a viitorului obiectiv economic „D”. Este 
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cea mai importanta perioada a obiectivului de investiții, 
deoarece acum se obține veniturile necesare recuperării 
cheltuielilor investiţionale. Caracteristic acestei perioade îi sunt 
cheltuielile investiţionale nule, în timp ce veniturile din 
exploatare sunt maxime. Ca urmare, în calculele de eficientizare 
a procesului investițional se urmărește ca aceasta durata să fie 
cât mai lungă. 


Pe lângă aceste trei perioade de timp, mai pot fi identificate: 


• Durata de funcționare a investiției, până la atingerea 
parametrilor proiectați; 


• Durata de recuperare a investiției. 
Principalele momente ce caracterizează un proces investițional sunt: 


• Momentul luării deciziei de investiții „m”; 
• Momentul începerii realizării investiției „n”; 
• Momentul punerii în funcțiune a obiectivului „p”; 
• Momentul scoaterii din funcțiune a obiectivului „v”. 


Actualizarea indicatorilor dinamici se poate face la orice moment pe 
axa timpului, însă cel mai important este momentul „n”, momentul 
începerii realizării investiției. 


Orice proiect investițional are anumite influențe și relații cu procesul 
de funcționare a obiectivului influențând: cheltuielile de producție, 
volumul producției și a profitului. Aceste relații, într-un proiect 
investițional model, se prezintă în figura de mai jo 


În procesul de prioritizarea a proiectului și de estimare a eficienței 
investiției, vor exista anumite estimări de valori monetare în diferiți 
ani care urmează după momentul de inițiere a investiției. Se cunoaște 
că 1 leu astăzi nu este egal cu 1 leu de mâine. Dar pentru procesul de 
comparației banii trebuie aduși în același sistem de măsurare și în 
acelaşi moment. În această situație se va utiliza actualizarea prin 
discontare (a aduce sumele la valoarea din prezent), reprezentarea 
grafică este următoarea: 


 
Figura 22. Reprezentarea actualizării prin discontar 


Suma totală actualizată va fi dată de expresia: 


STA = S1 )1(
1


a+  + S2
2)1(


1
a+  + S3


3)1(
1
a+  +...+ Sn


na)1(
1
+            (3.11) 


În ceea ce privește momentele de referință la care se poate 
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efectuaactualizarea, acestea pot fi numeroase ținând cont de 
principalele etape din durata de viaţă a unui proiect, dar toate se 
încadrează în această durată. 


Principalele momente de referință la care se poate efectua actualizarea 
sunt: 


• momentul luării deciziei (Mld); 
• momentul începerii construcției (Mic); 
• momentul punerii în funcțiune (Mpf); 
• momentul scoaterii din funcțiune (Msf); 


Înre cele patru momente se întind anumite etape sau durate şi anume:  


• între momentul luării deciziei şi cel al începerii construcției 
există durata de proiectare (c); 


• între momentul începerii construcției şi cel al punerii in 
funcțiune există durata de execuţie (d);  


• între momentul punerii în funcțiune şi cel al scoaterii din 
funcțiune avem durata de funcționare (Df). 


Reprezentarea grafică a principalelor momente de referință şi a 
duratelor dintre ele este reprezentată în figura de mai jos. 


 
Figura 23.  Reprezentarea actualizării prin discontare 


Suprafețele notate cu Ph,Ih,Ch reprezintă fluxurile de valori care au loc 
în diferite etape sau durată. Momentele de referință alese pentru 
actualizare determină mărimi diferite ale valorilor actualizate în 
funcţie de procedeul utilizat pentru actualizare, dar indicatorii de 
eficienţă economică ai investiţiilor rezultaţi din compararea a două 
mărimi actualizate au aceeaşi mărime indiferent de momentul de 
referință ales. Ceea ce este important este faptul că toate valorile sunt 
recalculate în unităţile aceluiaşi moment de referință, adică sunt făcute 
comparabile. 


Evaluarea proiectului și criteriile de prioritizarea 


Evaluarea și prioritizarea proiectului se efectuează în baza analizei 
obiectivelor pentru sectorul AAC, bazate pe Strategia AAC pentru 
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2014-2028. Pentru a evalua în mod adecvat proiectele din sectorul AAS 
în conformitate de criteriile de prioritizarea sunt necesare datele 
principale cu privire la proiecte. 


Criteriile de evaluare și prioritizarea sunt organizate în două categorii: 


• Pragul criteriilor (PC); 
PC permit efectuarea unei selectări preliminare destul de simple din 
punct de vedere al selectării proiectelor care abordează cel puțin un 
obiectiv concret și aspecte relevante ale sectorului AAC. Proiectele care 
nu corespund pragului definit sunt examinate drept rezervă pentru 
implementare, când resursele financiare permit implementarea 
acestora suplimentar la proiectele prioritizate și clasificate. 


PC reflectă asupra următoarelor aspecte ale sectorului menționate în 
Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 privind 
satisfacerea cerințelor populației țării pentru servicii de alimentare cu 
apă și sanitație îmbunătăţite, eficiente şi la costuri realiste care vor fi 
realizate prin:  


- implementarea planurilor de siguranţă a apei şi conformarea la 
cerinţele de calitate ale Directivei 98/83/CE privind apa 
destinată consumului uman;  


- reducerea cu 50% a epidemiilor hidrice şi a bolilor posibil 
asociate apei; 


- atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de alimentare cu 
apă potabilă sigură a cel puţin 65% din populaţie, pînă în anul 
2020; 


- atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de conectare a 
65% din populaţie la sisteme de canalizare, până cel târziu în 
anul 2025; 


- progrese în implementarea epurării apei uzate urbane în 
conformitate cu cerinţele Directivei 91/271/CEE. 


• Criteriile de prioritizarea (CP) 
Proiectele care au obținut cel mai înalt punctaj asigură cea mai mare 
contribuție pentru realizarea scopurilor sectorului. În dependență de 
mijloacele financiare disponibile pentru sectorul AAS, toate proiectele 
prioritizate – începând cu cel mai înalt punctaj – trebuie să fie 
implementate. 


La fiecare revizuire a Planului de investiții proiectele noi trebuie să fie 
prioritizate folosind aceiași procedură de clasificare după prioritate, 
pentru a asigura consistența. 


Criteriile de prioritizarea selectate (CP): 


- CP 1 - Pregătirea proiectului; 
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- CP 2 – Durabilitatea proiectului; 


- CP 3 – Importanța efectelor proiectului; 


- CP 4 – Amplasarea proiectului; 


- CP 5 – Relevanța pentru sănătate; 


- CP 6 – Eficiența economică. 


Indicatorii principali ai proiectului pentru prioritizarea 


Acești indicatori urmează să fie folosiți pentru a urmări progresul 
înregistrat în realizarea obiectivelor de nivel local și național. În mod 
ideal, pentru fiecare din componentele apă și/sau canalizare care 
constituie proiectul, trebuie să fie prezentată informația cu privire la 
produse, rezultate și efecte. 


Produsele sunt manifestările fizice ale proiectului – kilometri de rețea, 
numărul stațiilor de pompare, etc. – acestea constituie măsura 
obiectului sau structuri materiale care decurge din implementarea 
proiectului. 


Rezultatele, pe de altă parte, sunt ceea ce decurge din produse – 
numărul persoanelor deservite, numărul clădirilor conectate, numărul 
fântânilor de mină, care captează ape subterane freatice cu grad mic de 
protecție contra poluării, eliminate în favoarea sondelor arteziene care 
captează ape subterane de profunzime cu grad mai mare de protecție 
contra poluării, etc. Cu alte cuvinte, acestea măsoară gradul de 
realizare a unui obiectiv ca rezultata al implementării proiectului. 


Efectele constituie măsura consecințelor proiectului în termeni fizici: 
impactul fizic al proiectului. Spre exemplu, produsul unei rețele noi 
permite conectarea consumatorilor suplimentari – rezultatul – care, la 
rândul său, produce efectul – creșterea volumului de apă livrată. 


Indicatorii recomandați pentru proiectele de alimentare cu apă 
sunt: 


Produse: lungimea rețelei construite/reabilitate; numărul stațiilor de 
tratare construite/reabilitate; numărul stațiilor de pompare 
construite/reabilitate; numărul prizelor de apă construite/reabilitate; 
numărul fântânilor de mină eliminate în favoarea sondelor arteziene. 


Rezultate: numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la 
rețeaua de apă (indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau 
reabilitată, deoarece ambele ar putea avea drept rezultat schimbarea 
numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces la apă prin 
conducte, numărul persoanelor cu acces la apă tratată, numărul 
persoanelor aprovizionate cu apă din sonde arteziene. 


Efecte: volumul de apă consumat, volumul de apă consumat din sonde 
arteziene.  volumul apei tratate consumate. 
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Indicatorii recomandați pentru proiectele de canalizare sunt: 


Produse: lungimea rețelei construite/reabilitate; numărul stațiilor de 
epurare construite/reabilitate; numărul stațiilor de pompare 
construite/reabilitate; numărul latrinelor cu groapă construite; 
numărul sistemelor septice construite; numărul școlilor echipate ci 
sanitație îmbunătățită 


Rezultate: numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețea 
(indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, deoarece 
ambele ar putea avea drept rezultat schimbarea numărului 
conectărilor), numărul persoanelor cu acces la canalizare deplină (apă 
reziduală epurată), numărul persoanelor cu acces la latrinele cu 
groapă, sisteme septice sau cu acces la serviciile de colectare a apei 
reziduale; numărul copiilor cu acces la sanitație îmbunătățită 


Efecte: volumul apei reziduale colectate, volumul apei reziduale 
epurate la stații de epurare, volumul apei reziduale epurate prin 
oricare alte mijloace (cu excepția stațiilor de epurare). 


Planificarea investițiilor pe termen lung 


Planificarea investițiilor se află în strânsă legătură cu procesul 
decizional, calitatea planurilor fiind determinată în mare parte de 
abilitățile personale. Prin acest proces se stabilesc efectiv obiectivele 
strategice ce vor fi trasate, metodele de previzionare, necesarul de 
resurse ce urmează a fi alocate, tacticile adoptate de firmă, politicile 
considerate eficiente pentru fiecare din piețele actuale şi potenţiale ale 
firmei.  


Planificarea este necesară mai ales pentru că creşte intervalul de timp 
dintre momentul adoptării deciziei şi cel al observării rezultatelor, 
creşte complexitatea organizației, s-a accelerat dinamica schimbării 
elementelor mediului extern al organizației, şi a crescut 
interdependenţa dintre funcţia de planificare şi celelalte funcţii ale 
procesului de management. 


Planificarea presupune că managerii iau decizii în legătură cu cele 
patru elemente fundamentale ale planului de investiții: obiectivele, 
acţiunile, resursele, implementarea. 


• Stabilirea obiectivelor- obiectivele sunt condiţiile pe care 
planificatorul le consideră satisfăcătoare şi necesare pentru 
funcționarea ulterioară a organizației. Stabilirea lor trebuie să 
satisfacă aşteptările mediului organizației, pentru că mediul 
este cel care furnizează resursele necesare organizației. 
Stabilirea obiectivelor trebuie să ţină cont de: 


- Prioritatea obiectivelor. Resursele se alocă în funcţie de 
importanta acordată anumitor obiective, care trebuie întâi 
evaluate şi clasificate; 
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- Dimensionarea temporară a obiectivelor. Obiectivele pot fi pe 
termen scurt sau lung. Planificarea strategică este cea care se 
ocupă de toate activităţile care duc la definirea obiectivelor pe 
termen lung şi a strategiilor prin care ele să fie atinse. 
Planificarea operaţională vizează problemele şi obiectivele pe 
termen mediu şi scurt; 


- Interesele celor care sunt influențați de stabilirea obiectivelor 
(angajaţi, clienţi, furnizori, agenţii guvernamentale). Uneori 
managerii trebuie să facă compromisuri pentru a satisface 
interesele acestora; 


- Măsurarea obiectivelor. Organizaţiile bine conduse au cel puţin 
patru categorii de obiective: profitabilitatea (este cea care 
furnizează resurse pentru activitatea viitoare. Acest obiectiv 
este indicat prin rata profitului raportată la investițiile făcute. 
Profitul serveşte la investiții şi reprezintă atractivitate pentru 
un investitor dispus să furnizeze capital), competitivitatea (se 
referă la estimările privind profitabilitatea pe termen lung), 
flexibilitatea (managerii planifică pentru a observa factorii 
importanţi din prezent care influenţează viitorul organizației şi 
anumite tipuri de flexibilitate duc la apărarea împotriva unor 
probleme neprevăzute) şi eficienţa  este necesară pentru a 
îndeplini obiectivele ce vizează realizarea profitabilităţii pe 
termen lung. Ea arată modul în care sunt utilizate resursele, 
influenţează direct performanţa, implică resurse materiale şi 
umane, fiind influenţată mai ales de impactul noilor tehnologii). 


- Planificarea acţiunilor- acţiunile sunt mijloacele preferate 
pentru a atinge obiectivele. Ea poate determina succesul sau 
eșecul îndeplinirii obiectivelor. Acţiunile planificate pot fi 
strategice şi tactice. Strategiile au impact pe termen lung asupra 
întregii organizaţii, iar tacticile au implicaţii pe termen scurt la 
nivel de departamente. Planificarea acţiunilor implică 
cunoaşterea alternativelor şi determinarea celei mai eficiente; 


- Resursele- sunt constrângerile exercitate asupra acţiunilor. Un 
plan trebuie să specifice resursele necesare precum şi resursele 
potenţiale şi modul de alocare. Estimarea resurselor se poate 
face prin intuiţie, observație, comparare și alte modele 
econometrice. Previzionarea anticipează nivelul de activitate a 
firmei pe o perioadă egală sau mai mare de un an. Această 
anticipare e condiţionată de disponibilitatea resurselor, 
evenimentele sociale şi economice, obiectivele stabilite. Cea mai 
importantă tehnică pentru alocarea resurselor este bugetul; 


- Implementarea – se realizează prin intermediul activităţilor 
realizate de angajaţi, motivându-i pe aceştia să le ducă la 
îndeplinire. Obiectivele sunt stabilite în concordanţă cu ceea ce 
poate fi îndeplinit, elaborându-se bugetele şi previziunile 
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- Planificarea se realizează la nivelul superior al managementului. 
Mijloacele utilizate de manageri pentru implementarea unui 
plan sunt:  


- autoritatea (forma legitimă a puterii, asociată poziţiei şi nu 
persoanei); 


- convingerea (procesul de promovare a unui plan personalului, 
comunicând echipelor informaţiile relevante, astfel încât ei să 
înţeleagă toate implicaţiile şi responsabilităţile ce le revin); şi, 


- politicile (reflectă obiectivele primare ale planului şi sunt 
utilizate atunci când se intenţionează ca planurile să devină 
permanente).  


Ele sunt instrumente manageriale pentru aplicarea măsurilor 
prevăzute în respectivele planuri). 


Între elementele procesului de planificare se dezvoltă o serie de 
interdependenţe ce formează bucle feed-back, care constituie sursele 
dinamicii procesului de planificare. 


Principii folosite în procesul de elaborare a planurilor investiționale: 


- principiul perioadei de angajare se referă la stabilirea perioadei 
în care se pot recupera resursele investite într-o acțiune; 


- principiul flexibilităţii presupune ca planurile şi programele să 
se adopte în raport cu evenimentele şi situaţiile noi; 


- principiul coordonării planurilor pe termen scurt cu cele pe 
termen lung. 


Sincronizarea sau managementul proiectelor ca structuri multi-
proiect 


În activitatea unei întreprinderi pot exista situații în care se 
implementează 2 sau mai multe proiecte investiționale simultan. În 
acest sens este important fenomenul de planificare și coordonare 
corectă a acestora.  


Pentru organizarea mai multor proiecte în cadrul unei întreprinderi se 
utilizează structură organizatorică matriceală. 


Organizarea matriceală a managementului proiectelor 


Este o combinaţie între coordonarea de proiect şi structura 
organizatorică independentă a managementului proiectelor. În funcţie 
de aspectele abordate în proiect, competenţele sunt exercitate atât de 
conducătorul de proiect, cât şi de către conducerea din structura 
organizatorică primară. În figura de mai jos este prezentată grafic acest 
tip de structură.  
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Figura 24.Structura matriceală 


Organizarea matriceală a proiectelor prezintă câteva avantaje: 


• atât conducătorul de proiect cât şi echipa de proiect sunt 
responsabili pentru rezultatele proiectului, dar competenţele de 
decizie şi responsabilitatea pentru proiect se află în mâinile 
managerului de proiect; 


• personalul din echipa de proiect poate fi folosit în mod flexibil, 
reintegrarea în unitatea organizatorică iniţială a membrilor 
echipei de proiect fiind simplă; 


• coordonarea în funcţie de obiectivele urmărite a intereselor 
legate de proiect şi a intereselor unității organizatorice primare 
este simplă. 


Dezavantajele organizării matriceale a managementului proiectelor 
sunt şi ele clare: 


• deseori apar conflicte de competențe şi de resurse între 
managerul de proiect şi conducătorii departamentelor din 
organizația primară, mai ales atunci când se suprapun mai 
multe proiecte; 


• fenomenul dublei subordonări a membrilor echipei de proiect, 
duce la dezorientare. 


Organizarea matriceală a proiectelor este forma cea mai răspândită şi 
cea mai avantajoasă, dacă aspectele privind rezolvarea conflictelor de 
competență sunt gestionate profesional printr-un management al 
conflictelor.  


Organizarea proiectului sub forma multi-proiect, este o variantă a 
organizării proiectelor matriceale și este necesară atunci când se 
derulează simultan mai multe proiecte. Structurarea managementului 
proiectelor sub forma multi-proiectului se aplică, în general, în 
proiectele strategice, de reorientare a unei organizații, în proiectele de 
colaborare cu alte organizații, fie ele interne sau externe, de 
reorientare informațională etc.  
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Pentru a evita o suprapunere nedorită a activităților din cadrul mai 
multor proiecte se utilizează diverse instrumente și sau tehnice de 
management. Vom analiza în detaliu una din cele mai simple diagrama 
Gantt.  


Diagrama Gantt este un instrument de planificare, elaborat in 1917 de 
Henry L.Gantt,  inginer si sociolog de origine americana. Frecvent 
utilizata in managementul de proiect, o diagrama Gantt oferă o 
ilustrare grafica a unui program de activităţi, care ajuta la planificarea, 
coordonarea si monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect. 
Diagramele Gantt se pot realiza in versiuni simple, cu ajutorul unui 
grafic făcut pe o hârtie, sau in versiuni mai complexe, cu ajutorul unor 
aplicații software de management al proiectului. 


Forma grafică a unui astfel de instrument de planificare consta într-o 
matrice pe a cărei axă orizontală este reprezentată perioada de timp pe 
care se întinde proiectul, împărțita in unități de măsura (spre exemplu 
zile, săptămâni sau luni), si pe a cărei axa verticala sunt reprezentate 
sarcinile din proiect (spre exemplu, elaborarea studiului de 
fezabilitate, elaborarea proiectului de execuție, construcția 
obiectivului, darea în exploatare etc, etc.). 


În cadrul unei diagrame Gantt, fiecărei sarcini ii este alocat un rând. 
Timpul in care este estimat sa se finalizeze o sarcina este reprezentat 
printr-o bara orizontala. Marginea din stânga marchează începutul 
preconizat pentru acea sarcina, iar marginea din dreapta marchează 
sfârșitul preconizat. Sarcinile pot evolua relativ la alte sarcini in mod 
secvențial, paralel sau prin suprapunere temporara.   


Pentru construirea diagramei Gantt se recomandă parcurgerea 
următoarelor etape: 


• definirea activităţilor necesare pentru implementarea 
proiectului; 


• estimarea duratei fiecărei activităţi; 
• ordonarea activităţilor într-o succesiune logică; 
• marcarea grafică a succesiunii activităţilor cu ajutorul unor linii 


orizontale (aceste linii arată momentul începerii şi terminării 
fiecărei activităţi). 


Prin urmare, diagrama sau graficul Gantt, ca unealtă de programare, 
are următoarele avantaje însemnate: 


• este uşor de realizat/ trasat, urmărit şi interpretat; 
• ilustrează limpede stadiul în care te afli la un moment dat; 
• poate fi facil adaptată la o varietate largă de cerinţe de 


planificare şi modificată pentru a ilustra actualitatea datelor; 
• ajută esențialmente la rezolvarea temporală a sarcinilor şi la 


organizarea în timp;  
• a trecut testul timpului şi folosului. 
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În figurile de mai jos se prezintă mai multe modele de grafice Gantt. 


 


 


 
Figura 25. Grafice Gantt 


Scopul de bază în elaborarea graficelor Gantt este planificarea 
activităților astfel, încât să nu se creeze suprasolicitări ale personalului 
și resurselor, precum și evitarea suprapunerii anumitor evenimente 
care necesită participarea acelorași actori implicate. 


Argumente în favoarea întocmirii programelor de investiții 
multianuale 


Literatura de specialitate identifică o serie de argumente în favoarea 
întocmirii programelor multianuale de investiții, dintre care putem 
aminti: 


• Creează legătura între strategia guvernului/ministerului şi 
bugetele anuale ale întreprinderii; 


• Ajută la stabilirea ordinii de priorități în programarea şi 
finanțarea investiţiilor; 


• Asigură coerență şi consecvență procesului investițional, prin 
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orientarea in mod constant, a resurselor financiare limitate 
către proiectele prioritare; 


• Asigură coordonarea dintre programarea financiară şi cea de 
execuţie a obiectivelor de investiții; 


• Poate genera efecte sinergice prin corelarea cu programele de 
investiții ale autorități centrale şi locale sau ale ale diferitelor 
entităţi publice sau private; 


• Favorizează legătura cu mediul extern întreprinderii; 
• Atrage atenţia asupra obiectivelor prioritare şi a capacităţii 


financiare; 
• Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de 


investiții, contribuind la construcţia susţinerii publice a 
programelor de investiții; 


• Identifică mijloacele cele mai eficiente şi mai economice de 
finanţare a obiectivelor de investiții; 


• Consolidează credibilitatea financiară (bonitatea); 
• Formalizează fluxul informaţional utilizat pentru stabilirea 


nevoilor şi implicit a listei de investiții, conducând la 
eficientizarea şi creşterea calităţii procesului; 


• Creşte numărul ocaziilor de obţinere a finanţărilor externe 
(instrumente de finanţare nerambursabilă, instituţii financiare 
internaţionale, guverne străine, credite etc) sau din surse 
private. 


Exercitiu 1. numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețeaua de 
apă (indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, 
deoarece ambele ar putea avea drept rezultat schimbarea 
numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces la apă 
prin conducte, numărul persoanelor cu acces la apă tratată, 
numărul persoanelor aprovizionate cu apă din sonde arteziene 
reperezintă rezultat sau produs? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Procesul investițional este marcat de o complexitate deosebită, 


generate atât de derularea sa sub influenţa factorului timp (în 
care pot fi întâlniți diferiţi factori economici perturbatori), cât şi 
datorită volumului mare de resurse care sunt implicate (de 
natura financiară, umană, materială etc.).? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto •  Teoreticianul Harold Kerzner definește proiectul ca o serie de 
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evaluarea activități și sarcini care au obiective specifice ce nu trebuie 
îndeplinite ținând cont de anumite specificații, cu un început și 
un sfârșit bine definite, având un buget limitat și utilizând 
resurse umane și materiale ? 


•  Organizaţiile bine conduse au cel puţin patru categorii de 
obiective: profitabilitatea, este cea care furnizează resurse 
pentru activitatea viitoare? 


• Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de 
investiții, contribuind la construcţia susţinerii publice a 
programelor de investiții? 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: 
Evaluarea proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
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19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 


Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil la: 
http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 5: Planificarea financiarăși managementul financiar prin bugete 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul de planificare bugetară; 
• familiarizarea cu instrumentele şi tehnicile de planificare financiară 


utilizate de companiile de apă; 
• evedenţierea persoanelor responsabile cu planificarea financiară; 
• analiza avantajelor/dezavantajelor managementului prin bugete; 
• analiza etapelor principale ale managementului prin bugete. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planificare, prognoza financiară,  buget, instrumente, tehnici, 
managementul prin bugete, Plan de acțiune, model de Buget,  
model Venituri, model Cheltuieli. 


Conținut 


 


 


 


Planificarea financiară  


În vederea realizării unei planificări financiare corecte se vor utiliza 
elementele incluse în toate celelalte module de curs, unde se regăsesc 
informații detailate despre componentele planificării financiare, cum 
ar fi: previzionarea/analiza veniturilor și cheltuielilor, utilizarea 
indicatorilor financiari rezultați în urma analizei financiare, elemente 
din raportarea financiară, planificarea și prioritizarea investițiilor. 


Riscul financiar este unul dintre acele riscuri cu care se poate 
confrunta orice companie de apă, care se manifestă prin apariția unor 
dereglări în sistemul de încasări și plăti, dereglări care, necontrolate, 
pot duce la insolvabilitatea firmei.  


Ce este planificarea financiară? 


Planificarea Financiară este un proces în cadrul căruia sunt elaborate 
şi implementate strategii cuprinzătoare în scopul realizării obiectivelor 
şi politicilor financiare ale unei companii. Aceste strategii sunt 
elaborate pe baza proiecțiilor privitoare la viitor, realizate pentru 
diferite orizonturi de timp. Compania de apă evaluează probabilitatea 
de realizare a acestor proiecții, obiective şi elaborează un răspuns (un 
plan financiar) pentru a diminua consecințele financiare defavorabile. 


Planificarea financiară este un proces prin care trebuie să previzionați: 


• care vor fi resursele financiare necesare funcționarii și 
dezvoltării companiei;  


• când este nevoie de aceste resurse;  
• de unde vor fi ele procurate;  
• care sunt posibilele riscuri de înfruntat.  
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Previziunea financiară exprimă planul de dezvoltare financiară a 
copaniei pe baza potenţialului și a oportunităților de care aceasta 
dispune. 


Planul financiar reprezintă un ansamblu de decizii cu impact financiar, 
menite să asigure nu numai funcționarea companiei, ci și dezvoltarea 
ei. 


Perioadele pentru care se face planificarea financiară sunt: 


• pe termen scurt (1 an) – se vizează realizarea unui beneficiu 
maxim, de obicei prin creşterea volumului vânzărilor și/sau 
reducerea costurilor de exploatare;  


• pe termen mediu (1-5 ani) – se urmărește utilizarea cu o 
eficiență crescută a resurselor disponibile, atât a resurselor 
financiare cât și a resurselor umane;  


• pe termen lung (5-25 ani) – în principal planificarea financiară 
pentru perioade lungi de timp, este o componentă a Master 
Planurilor prin care se determină în general investiții de 
anvergură pentru o perioadă mai lungă de timp.  


Resursele de care dispun companiile pentru acoperirea nevoilor 
financiare sunt:  


• interne  
- autofinanțarea, în cazul companiilor de apă, practic se 


referă la veniturile realizate din emiterea facturilor cu 
consumurile de apă/canalizare; 


- cesiunea de active (vânzarea unor elemente de activ 
pentru a-si putea procura capital), aceasta nu este o 
procedură des întâlnită în sectorul de apă, dar poate fi 
unul dintre sursele de finanțare proprii ale companiilor de 
apă. Fezabile sunt vânzările activelor casate: cum ar fi 
rețele de oțel sau alte metale care sunt dezafectate și 
valorificate, utilaje depășite moral sau fizic valorificate, 
terenuri neutilizate, etc.;  


• externe  
- împrumuturi bancare de la bănci sau instituții financiare 
- credite comerciale  
- subvenții (finanțări din partea statului sau a bugetelor 


locale);  
- creșterea capitalului prin aporturi în numerar sau în natură 


etc.  
Pentru a evita un blocaj financiar, trebuie să respectați următoarele 
ruli: 


• să stabiliți nevoile de finanţare;  
• să găsiți sursele de finanţare internă;  
• să determinați necesarul de finanţare externă, dacă e cazul;  
• să stabiliți momentul când se vor face împrumuturile, dacă e 
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cazul.  
Echilibrul financiar se obține atunci când firma nu își depășește 
capacitatea de a se împrumuta. 


Care sunt instrumentele şi tehnicile de planificare financiară 
utilizate de companiile de apă? 


Dacă puneți această întrebare directorilor generali și/sau directorilor 
economici, veți obține răspunsuri diferite în funcţie de experiența 
persoanei care răspunde la întrebare. Pentru unii, acestea pot fi 
ultimele tehnici de planificare financiară, cum ar fi managementul 
reducerii cheltuielilor, prognoza financiară, taxele de impact sau 
finanțarea creatoare. Totuşi, uneori, companiile sunt prea ocupate şi 
trec cu vederea bazele acestei discipline.  


Bazele planificării financiare sunt: 


• planificarea bugetară; 
• prognoza financiară; 
• strategiile de dezvoltare economică. 


Aplicate corect, aceste strategii de bază pot asigura, pentru viitor, 
sănătatea financiară a unei companii de apă. 


Pentru diferiţi oameni, planificarea financiară poate însemna lucruri 
diferite. Motivația acestei 


stări de lucruri constă în faptul că există o mulțime de tipuri diferite de 
instrumente şi tehnici financiare. 


Cele mai obișnuite instrumente şi tehnici de planificare sunt: 


• planificarea bugetară, des utilizată printre companiile de apă 
din România 


• prognoza financiară, 
• programarea capitalului, 
• planificarea datoriei, 
• monitorizarea tendințelor, 
• planificarea strategică şi planificarea dezvoltării economice, 


utilizată în general la planuri pe termen mediu (5 ani) și la 
planuri pe termen lung (20-25), acestea fiind în general Master 
Planuri elaborate cu ajutorul consultanților externi. 


În continuare vom expune o descriere a acestora: 


Planificarea bugetară 


Planificarea bugetară este, de departe, cea mai des folosită unealtă din 
trusa instrumentelor de planificare financiară, aceasta fiind și cea mai 
utilizată printre companiile de apă din România și nu numai. În 
secțiunea următoare va fi detailată realizarea managementului prin 
buget. Planificarea bugetară este procesul de politică a obiectivelor, în 
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cadrul căruia se alocă resurse limitate pentru a se obține un rezultat 
final optim dorit. Un buget anual alocă veniturile pentru a furniza 
fondurile necesare funcționării serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare, şi a întreținerii activelor. 


Prognoza financiară 


Prognoza financiară este un proces care, pe baza unui anumit set de 
ipoteze administrative şi economice, furnizează proiecții referitoare la 
veniturile şi cheltuielile din anii viitori. Cu ajutorul prognozei 
financiare se poate stabili cu o acuratețe destul de mare volumul 
veniturilor și a cheltuielilor ce se vor realiza în anii următori, luând în 
calcul în cazul companiilor de apă componenta extinderilor în localități 
noi sau a extinderii rețelelor existente. Astfel crește numărul 
consumatorilor, prin urmare și veniturile prognozate vor crește, dar 
determinând și cheltuieli aferente.  


Programarea investiţiilor de capital  


Este un proces care furnizează un plan multianual de dezvoltare a 
capitalului, destinat fundamentării dezvoltării activelor companiilor de 
apă , pe termen scurt şi pe termen lung. Planul de dezvoltare a 
capitalului (PDC) poate fi considerat o legătură între planul de 
investiții și finanțarea acestora prin bugetul companiei și a resurselor 
externe atrase sau ce se vor atrage prin programe investiționale. 


Planificarea datoriei (împrumuturilor) 


Planificarea datoriei (împrumuturilor) este un proces prin care se 
determină tipul optim şi mărimea optimă a creditelor necesare, pentru 
a se finanța programul de dezvoltare de capital al companiei pe termen 
lung şi pe termen scurt. Planificarea datoriei (împrumuturilor) 
realizează legătura dintre programul de dezvoltare a capitalului şi 
bugetul operaţional anual, în cadrul căruia este finanțat serviciul 
datoriei. 


Monitorizarea tendințelor 


Monitorizarea tendințelor utilizează mai mulți indicatori economici şi 
financiari, pentru a urmări situaţia financiară a unei companii. De-a 
lungul timpului, companiile de apă monitorizează şi urmăresc în mod 
regulat acești indicatori pentru a identifica tendințele esențiale care 
apar în evoluţia lor. O mare parte dintre acești indicatori sunt utilizaţi 
de către instituțiile financiare, bănci sau de către acționari, ca 
instrumente în cadrul analizei de credit pentru a evalua situaţia 
financiară a companiei. 


Planificarea strategică 


Planificarea strategică este un proces sistematic, pe baza căruia 
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compania anticipează viitorul şi își face planuri de viitor. Rezultatul 
este un document scris numit plan strategic, care ghidează compania în 
drumul ei spre viitor. Pentru a pune în practică dezideratele 
planificării strategice, trebuie elaborat un plan de finanţare care să o 
susțină. 


Planificarea dezvoltării economice 


Planificarea dezvoltării economice este un proces care utilizează 
obiectivele și oportunităților strategice ale companiei pentru a stimula 
creşterea şi activitatea economică prosperă. Pentru a evalua impactul 
diferitelor strategii de dezvoltare economică asupra veniturilor şi 
cheltuielilor operaţionale viitoare ale companiei, se folosesc 
instrumente cum ar fi: analiza impactului investițiilor sau extinderilor 
şi analiza de scenarii.  


După cum se observă, planificarea financiară dispune de unelte şi 
tehnici multe şi variate, pentru a face față diferitelor nevoi. Totuşi, 
prima parte a acestui modul de studiu se va focaliza în primul rând 
asupra prognozei financiare, ca unul dintre instrumentele de bază ale 
planificării financiare. 


Planificarea bugetară, va fi tratată în cea dea doua parte a acestui 
modul de curs. Ea se bazează pe managementul companiilor de apă 
prin buget, o tehnică des întâlnită în cadrul companiilor de apă.  


Programarea investiţiilor de capital, este detailată în cadrul modulului 
de curs nr. 4 Prioritizarea investițiilor și planificarea pe termen lung. 


Monitorizarea tendințelor (adică analiza situației financiare) sunt 
tratate şi discutate, detaliat, în celelalte module de curs, inclusiv în 
modulul de curs nr. 3 Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-
Canal, analiza financiară și rapoartele financiare. 


Ce este prognoza financiară? 


PROGNOZA FINANCIARĂ este un proces în cadrul căruia compania de 
apă generează proiecții asupra cheltuielilor şi veniturilor din anii 
viitori, pe baza unui set de presupuneri / ipoteze bine definite.  


Prognozele sunt instrumente de management financiar, care pot 
prevedea impactul financiar viitor. Atunci când se aplică pe perioade 
mai lungi decât bugetul anual, prognozele leagă bugetul anual de alte 
eforturi de planificare şi dezvoltare ale companiei pe termen mai lung. 
În acest stadiu, prognozele financiare multianuale asupra veniturilor şi 
cheltuielilor corelează bugetul anual cu programarea investiţiilor de 
capital, planificarea datoriei (împrumuturilor), contractele de muncă, 
planificarea strategică şi planificarea dezvoltării economice a 
companiei. Procesul de prognoză financiară este stabilit de către 
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directorul general, economic și tehnic, pentru a satisface necesităţile, 
obiectivele şi constrângerile specifice ale companiilor de apă. Aceștia 
vor alcătui o echipă cu care vor colabora în vederea realizării 
prognozelor financiare și implicit a planificării financiare. 


În consecință, există multe abordări posibile şi nu se poate spune că 
există o singură soluție corectă. Cu toate acestea, se pot face unele 
generalizări privitoare la procesul şi rezultatele ce se așteaptă de la 
prognozele financiare multianuale. 


Spre deosebire de bugetul anual, care este în general echilibrat, adică 
veniturile sunt egale cu cheltuielile, prognozele tind să fie 
dezechilibrate, cheltuielile depășind veniturile. Motivul acestei stări de 
fapt constă în metodologia de prognoză utilizată, care se bazează pe 
politici, programe şi ipoteze economice curente. Aceste politici şi 
ipoteze afectează, în mod diferit, veniturile şi cheltuielile, deoarece ele 
au rate de creștere diferite, făcând, în acest fel, ca un buget echilibrat să 
devină dezechilibrat în viitor. 


Prognozele privitoare la cheltuieli sunt, în principal, prelungiri ale 
cheltuielilor operaționale curente sau ale programelor de investiții 
planificate şi aprobate, care se află sub controlul managementului 
companiei și a acționarilor companiei.  


Prognozele de venituri, pe de altă parte, se bazează, în primul rând pe 
prognoza volumului facturilor, care trebuie realizată corect și bazată 
pe volumul facturilor din lunile/anii precedenți și corelată cu 
previziunile cu privire la extinderile de rețele sau extinderile în alte 
localități. În lipsa unor proiecte de investiții cu finanțare externă 
(europeană, fonduri guvernamentale, împrumuturi ale instituțiilor 
financiare, etc.) extinderea și dezvoltarea companiei este dificilă. 
Mărimea companiei de apă și a numărului de consumatori determină 
atât nevoile de investiții cât și potența acesteia de dezvoltare. 
Companiile cu un număr mai mic de 100.000 de consumatori deserviți 
întâmpină, în general, dificultăți în a accesa fonduri externe, în 
principal europene și de la instituții financiare. 


Prognoza financiară are la bază două scopuri: 


• poate cuantifica impactul viitor al deciziilor, programelor şi 
politicilor curente (analiza de impact), 


• poate identifica şi analiza opțiunile privind ajustarea veniturilor 
şi a cheltuielilor cu scpul de a anula diferența dintre venituri şi 
cheltuieli (analiza de decalaj). 


Planificarea financiară pe termen scurt 


Elementele-cheie ale planificării financiare pe termen scurt sunt: 
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• determinarea necesarului de fond de rulment si al trezoreriei  
• planul de trezorerie.  


Necesarul de fond de rulment si trezoreria netă 


Fondul de rulment este partea din capitalul permanent destinată 
și utilizată pentru finanțarea activităţii curente de exploatare. 
Necesarul de fond de rulment (NFR) este un element de activ 
reprezentând activele circulante care trebuie finanțate din fondul 
de rulment.  


  


 


Unde: AC = active circulante (mai puţin disponibilitățile băneşti)DC = 
datoriile curente (pe termen mai mic de un an)  
Trezoreria neta reprezintă diferența dintre fondul de rulment (FR) și 
necesarul de fond de rulment(NFR). 


 


Planul de trezorerie 


Planul de trezorerie este baza planificării pe termen scurt, scopul lui 
fiind acela de a prognoza încasările și plățile viitoare. 


De obicei se folosesc două planuri de trezorerie: un plan anual și un 
plan zilnic. 


Planul anual servește următoarelor scopuri: 


• recapitularea în fiecare lună a încasărilor și plaților;  
• compararea rezultatelor obţinute cu prognozele făcute și, dacă 


este cazul, efectuarea corecțiilor necesare;  
• previzionarea din timp a deficitului de mijloace financiare și 


căutarea din timp a celor mai bune soluții pentru acoperirea lui;  
• determinarea excedentului de mijloace financiare și căutarea 


din timp a celor mai bune soluții de plasare a lui (investiții, 
reparații, înlocuiri, etc.).  


Prin planul zilnic se urmărește: 


• controlul încasărilor și plaților zilnice cu scopul de a forţa 
accelerarea încasărilor și/sau, atunci când este cazul, 
întârzierea plaților;  


• limitarea la maximum a apelării la credite pentru acoperirea 
nevoilor de finanţare.  


Pentru o companie de apă care lucrează cu sistemul bugetelor pentru 
fiecare departament, planul de trezorerie este alcătuit din totalitatea 
planurilor departamentale. 


NFR = AC -DC 
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Este necesar să aveți în permanență un nivel minimal de lichiditate. 
Acest nivel trebuie: 


• să vă acopere desincronizările la încasări/plăţi, generate de 
factori neprevăzuți;  


• să prevină posibilele probleme ce pot apărea din cauza 
imposibilității de plata din partea clienților (creanțe de încasat 
prea mari. 


Situaţia soldurilor lunare ale planului de trezorerie vă indică cum 
trebuie să procedați la un moment dat: 


• dacă soldurile lunare sunt pozitive, înseamnă că nu aveți 
probleme de finanţare pe termen scurt;  


• dacă soldurile lunare sunt negative, trebuie să luați in calcul 
acoperirea nevoii de lichidități prin contractarea de credite sau 
analizarea posibilității reducerii costurilor fixe sau variabile. 


Un plan de trezorerie nu este altceva decât un instrument care vă ajută 
să gestionați corect compania de apă și a cărui valoare depinde de 
corectitudinea datelor utilizate. Cu cat veți fi mai corect (deși de multe 
ori este dificil de realizat acest lucru), cu atât vor fi mai mari șansele 
dvs. de a lua decizii corecte. 


Planificarea financiară pe termen mediu și lung 


Procesul pregătirii planificării financiare pe termen mediu și lung nu 
este foarte simplu și necesită pregătire profesională corespunzătoare. 
De aceea, este recomandat ca primul proces de planificare financiară 
pe termen mediu și/sau lung să fie realizată cu asistență din partea 
unui consultant extern, în vederea deprinderii și obișnuirii cu procesul 
de întocmire și realizare a planificării financiare.  


Procesul și etapele realizării planificării financiare pe termen mediu și 
lung sunt identice cu cele aferente planificării financiare pe termen 
lung. 


Planificarea financiară pe termen mediu și lung, de obicei, se realizează 
în cazul pregătirii unor investiții majore din fonduri externe cum ar fi 
împrumuturi bancare, împrumuturi de la instituții financiare (BERD- 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BEI-Banca 
Europeană de Investiții, BM-Banca Mondială, și altele) sau investiții din 
fonduri guvernamentale din Republica Moldova, România, Germania, 
sau alte țări. 


Procesul și etapele planificării financiare 


Procesul planificării cuprinde mai multe etape în vederea realizării 
acestuia. 


Procesul de planificare financiară este practic un proces de tip PDCA 
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(PLAN → DO → CHECK → ACT), adică PLANIFICĂM → FACEM → 
VERIFICĂM → ACȚIONĂM, care este descris în cadrul modulului nr. 2 – 
Previzionarea/analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva 
managementului financiar la subcapitolul II.1.2. 


Procesul planificării cuprinde, în principiu, minim 6 etape, și anume: 


• Stabilirea obiectivelor financiare; 
• Colectarea informațiilor relevante; 
• Analizarea datelor; 
• Definitivarea planului financiar și a concluziilor; 
• Implementarea concluziilor; 
• Monitorizarea rezultatelor și reluarea procesului de planificare 


financiară. 
În continuare vor fi descrise toate etapele, pentru o mai bună 
înțelegere și cunoaștere a ceea ce trebuie să reprezinte și să conțină 
fiecare etapă în parte. 


 
                   Figura 26. Etapele planificării financiare 


 


Stabilirea obiectivelor financiareÎnaintea începerii procesului de 
planificare financiară este obligatorie stabilirea echipei care va 
realiza, analiza și implementa acest plan financiar. 


Stabilirea obiectivele planificării financiare este, în general, efectuată 
de către conducerea companiei de apă, și anume prin consultare 
managementul companiei (Directorul General, Directorul Economic, 
Directorul Tehnic și Producție, Directorul Comercial, Directorul pentru 
Investiții ,etc.) își stabilește obiectivele pe care dorește să le atingă prin 
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această planificare financiară. Obiectivele planificării financiare vor fi 
diferite în funcție de termenul pentru care se realizează planificarea 
financiară. 


Obiectivele pe termen scurt pot diferi de cele pe termen lung.  


Unele dintre obiectivele planificării financiare pot fi: achitarea 
datoriilor către furnizori (de energie electrică, materiale, etc.), 
reducerea volumului creanțelor de încasat, achitarea tuturor 
drepturilor salariale, contractarea unui împrumut pentru activitatea 
curentă, contractarea unui împrumut pentru investiții în extinderi sau 
înlocuiri, împrumuturi pentru reparații, împrumuturi pentru 
cofinanțarea unor proiecte de investiții, creşterea gradului de 
contorizare, înlocuirea contoarelor depășite metrologic, schimbarea 
pompelor cu unele cu eficiență energetică crescută, etc. 


Toate obiectivele stabilite trebuie să fie realizabile practic. Nu se vor 
stabili obiective irealizabile, care se cunoaște din experiența conducerii 
că este imposibil de realizat. 


Colectarea informațiilor relevante 


În funcție de obiectivele propuse, se vor colecta datele relevante în 
vederea realizării planului financiar. Se recomandă studierea tuturor 
modulelor de curs, în vederea stabilirii și înțelegerii datelor necesare 
de colectat în vederea realizării planului financiar corect. 


Analizarea datelor 


În urma colectării tuturor datelor necesare planificării financiare și a 
calculării tuturor indicatorilor și a realizării previziunilor necesare, se 
trece la analizarea acestora. 


În această etapă este foarte important ca datele culese să fie în 
concordanță cu obiectivele propuse.  


De asemenea se analizează tipul de date culese și în această etapă, 
echipa desemnată pentru planificarea financiară va stabili dacă mai 
sunt necesare date suplimentare sau nu. 


Definitivarea planului financiar și a concluziilor 


În această etapă membrii executivi ai echipei stabilite vor definitiva și 
scrie raportul financiar în formă finală și vor stabili împreună cu 
întreaga echipă (care va include și echipa managerială) concluziile 
planului financiar. 


Concluziile planului financiar reprezintă pașii și acțiunile care se vor 
întreprinde în vederea atingeri obiectivelor stabilite în prima etapă a 
planului financiar. 


Implementarea concluziilor 


Această etapă reprezintă perioada în care se trece efectiv la acțiunile 
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stabilite în vederea obținerii rezultatului dorit.  


Echipa managerială se va asigura periodic că acțiunile propuse sunt 
întocmai implementate de persoanele responsabile desemnate pentru 
implementare. 


Monitorizarea rezultatelor și reluarea procesului de planificare 
financiară 


Această etapă este una relevantă și importantă în procesul de 
planificare financiară. 


Echipa stabilită inițial va colecta din nou datele relevante pentru a 
determina succesul planului financiar. De asemenea, pentru a măsura 
și evalua dacă acțiunile și măsurile întreprinse au avut ca rezultat 
obiectivele propuse inițial sau dacă aceste acțiuni au avut doar parţial 
efectul scontat.  


Odată cu această analiză, procesul planului financiar nu se încheie. 


Pentru eficientizarea maximă a resurselor de care dispune sau ar putea 
dispune compania de apă se va trece din nou la punctul 1 al planificării 
financiare și anume se reia din nou întreg procesul de planificare 
financiară, atât în cazul planificărilor pe termen scurt cât și în cazul 
planificărilor pe termen lung. 


Persoanele responsabile cu planificarea financiară 


Echipa care se va desemna în vederea realizării planificării financiare 
diferă de la o companie la alta, deoarece fiecare companie are o 
structura diferită organizatorică și numerică. 


Companiile care deservesc un număr mai mic de 10.000 de 
consumatori au o capacitate redusă de a realiza planificări financiare 
din lipsa de personal pregătit și de resurse financiare. 


Aceștia vor realiza cu resurse interne umane și financiare, în general, 
doar planificări pe termen de scurt (de 1 an) și se rezumă de obicei la o 
planificare bugetară. 


Totuși pentru a-și maximiza resursele disponibile și cele care ar putea 
fi disponibile (din surse externe) este recomandată implicarea 
întregului personal calificat care poate să ajute la realizarea unui 
buget/plan financiar cât mai corect. 


Echipa desemnată chiar dacă va cuprinde doar conducerea 
managerială (Director General, Director Tehnic și Director 
Economic/Contabil Șef) și de asemenea 1-3 persoane disponibile, 
scopul realizării planificărilor financiare sunt aceleași, și anume: 
realizarea unui beneficiu maxim, de obicei prin creşterea volumului 
vânzărilor și/sau reducerea costurilor de exploatare și utilizarea cu o 
eficiență crescută a resurselor disponibile, atât a resurselor financiare 
cât și a resurselor umane. 
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Avantajul companiilor de apă care au un număr mic de consumatori 
este că planul financiar nu are o complexitate mare, din lipsa 
resurselor financiare și umane disponibile. Dar acest avantaj este 
totodată și un dezavantaj, deoarece companie de apă nu are puterea 
financiară și umană necesară extinderii și dezvoltării, fiind expus 
posibilității preluării prin absorbție de către alte companii de apă mai 
mari din sectorul de apă din Republica Moldova. 


Companiile care deservesc peste 10.000 de consumatori, până la 
100.000 de consumatori au o structură organizatorică propice și 
suficientă realizării planificărilor financiare atât pe termen scurt cât și 
pe termen mediu (de 5 ani). 


Pe lângă conducerea companiei de apă, echipa desemnată pentru 
întocmirea și implementarea planurilor financiare va cuprinde 
obligatoriu cel puţin un contabil, un economist și o persoană cu 
pregătire tehnică (inginer, maistru, etc.). 


Chiar dacă există o capacitate crescută față de companiile de apă care 
deservesc sub 10.000 de consumatori, totuși timpul pe care îl au la 
dispoziție specialiștii companiei este limitat, și de asemenea 
cunoștințele acestora, de aceea este de preferat ca la întocmirea 
primului plan financiar pe termen mediu să fie realizat cu suportul 
unui consultant extern.  


Avantajul companiilor care au un număr mai mare de consumatori este 
că obiectivele acestor companii pot fi mai diversificate și cu un impact 
mai mare decât a acelor companii care deservesc un număr mai mic de 
consumatori. 


Companiile de apă care deservesc un număr mai mare de 100.000 de 
locuitori, prin prisma faptului că au un număr de angajați mai mare, 
mai diversificat și mai bine pregătit din punct de vedere profesional 
poate realiza cu o mai mare ușurință planificările financiare pe termen 
scurt și mediu. 


Resursele financiare și umane disponibile la nivelul companiei, îi 
permit să desemneze pe lângă conducerea companiei (care este mai 
diversificată, cuprinzând pe lângă Directorul General, Directorul 
Tehnic și Economic și un Director de Producție sau Comercial) un 
număr mai mare de personal din cadrul companiei. Structura minimă 
realizării planificărilor financiare/bugetare este aceeași adică cel puțin 
un contabil, un economist și un inginer (angajat cu pregătire tehnică). 
În cazul în care este disponibil, ar fi de preferat ca în echipa de 
realizare a planului financiar să fie inclusă persoana din companie 
responsabilă cu investițiile. 


Avantajele companiilor de apă mai mari este că pot desemna angajați 
pentru această sarcină, fără a-i încărca cu sarcini de servici 
suplimentare, asigurând astfel o concentrare maximă din partea 
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personalului implicat în planificarea financiară. Pe lângă faptul că se 
elimină riscul nerealizării la timp a planificării financiare, calitatea 
acestuia crește datorită timpului disponibil pentru realizarea planului. 


Ca și o concluzie, cu cât o companie este mai mare cu atât reușește să 
implementeze planuri mai complexe și implicit să folosească mult mai 
eficient resursele disponibile (atât din sursă internă cât și externă). În 
sectorul de apă se estimează că mărimea optimă a unei companii de 
apă este acea companie care deservește 1.000.000 de consumatori. 
Deoarece aceasta deține suficiente resurse umane și financiare pentru 
a putea implementa investiții majore cu un impact crescut și de 
asemenea este mai ușor de obținut finanțări de la parteneri externi, 
existând premisele necesare rambursării împrumuturilor contractate. 


Un aspect al planificării financiare este abilitatea de a gestiona și 
controla executarea propriu zisă a planurilor întocmite. 


 Alt aspect important al planificării financiare constă în prezentarea 
planurilor financiare, pentru a asigura înțelegerea lor de către toate 
părțile implicate.  


Pentru a asigura succesul oricărei planificări financiare este necesar ca 
documentele să fie corespunzător întocmite și planificarea să fie 
corespunzător bugetată. 


Managementul financiar prin bugete. Modele de buget 


Ce este managementul prin bugete 


Managementul prin bugete reprezintă una dintre formele de 
planificare financiară, cel mai des utilizată printre companiile de apă, 
atât în România cât și în alte țări. 


Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai utilizate 
sisteme de management, în prezent. Bugetul reprezintă expresia 
financiară a dimensionării obiectivelor, veniturilor, cheltuielilor şi 
rezultatelor unei companii de apă, ce permite evaluarea eficienţei 
economice prin compararea rezultatelor cu nivelul bugetat al acestora. 


Acest tip de management financiar are un profund caracter economic, 
urmărind în detaliu contribuția fiecărei componente a structurii 
organizatorice la cheltuielile, veniturile şi profitul sau pierderile totale; 
în acest fel, contribuie la obţinerea unor rezultate superioare. 


Managementul prin bugete este un sistem de management ce asigură 
previzionarea, controlul şi evaluarea activităţilor organizației şi ale 
principalelor sale componente procesuale şi structurale, cu ajutorul 
bugetelor. 


Condițiile managementului prin bugete 


Pentru aplicarea acestui sistem de management trebuie îndeplinite 
cumulativ două condiţii: 
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• existenta unui sistem de programe/fișe de evidențe şi urmărire 
operativă a costurilor la nivelul întregii organizaţii; 


• structură organizatorică conform cu obiectivele stabilite. 
Premisele managementului prin bugete 


Principalele premise ale managementului prin bugete sunt: 


• proiectarea unei structuri organizatorice care să permită 
delimitarea clară a atribuţiilor, responsabilităților şi 
competențelor pentru fiecare nivel managerial; 


• divizarea/repartizarea organizației în centre de gestiune 
delimitate procesual ori structural, la nivelul fiecăruia fiind 
lansate bugete în care sunt prevăzute obiective, cheltuieli, 
venituri şi rezultate; 


• proiectarea unui sistem informaţional centrat pe înregistrarea, 
transmiterea şi analiza operativă a abaterilor de la nivelul 
previzionat al cheltuielilor; 


• adaptarea contabilităţii generale şi analitice la cerinţele impuse 
de determinarea costurilor efective prin luarea în considerare a 
abaterilor de la costurile standard. 


Etapele principale ale managementului prin bugete 


Principalele etape pentru aplicarea managementului prin bugete sunt: 


• delimitarea şi dimensionarea centrelor de gestiune; 
• fundamentarea obiectivelor sub forma unor indicatori 


financiari, începând de la nivelul ierarhic superior şi continuând 
cu detalierea până la un grad permis de posibilitatea asigurării 
şi prelucrării informaţiilor; 


• elaborarea sistemului bugetelor la nivelul companiei pe centre 
de gestiune şi pe principalele domenii de activitate (apă, 
respectiv canal); 


• organizarea sistemului informaţional pentru elaborarea şi 
urmărirea bugetelor, cu precizarea că asigurarea cu informațiile 
necesare elaborării şi urmăririi bugetelor se face de jos în sus, 
de la nivelurile care permit exprimarea în unități de măsură; 


• coordonarea sistemului de bugete cu scopul corelării bugetelor 
parțiale în cadrul bugetului general; 


• controlul şi evaluarea realizărilor. 
Avantajele/dezavantajele managementului prin bugete 


Utilizarea managementului prin bugete prezintă următoarele avantaje: 


• disciplinarea economică a componentelor procesuale şi 
structurale ale companiei de apă; 


• asigurarea şi întreținerea unui climat organizaţional şi 
motivațional adecvat participării active şi efective a salariaţilor 
la stabilirea şi realizarea obiectivelor. 


Dezavantajele utilizării managementului prin bugete: 


• volum mare de muncă pentru completarea formularelor 
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folosite; 
• operativitate redusă din cauza circuitelor informaționale foarte 


lungi. 
În vederea diminuării dezavantajelor, este nevoie ca persoanele 
implicate să cunoască exact care este rolul și importanța lor în 
procesul de planificare financiară/bugetară. De asemenea este 
recomandat ca persoanelor implicate să li se asigure acces facil la 
datele ce sunt necesare a fi colectate. Acolo unde este necesar, 
managementul companiei, va interveni prompt pentru a asigura 
eficiență maximă în colectare, prin explicarea importanței datelor care 
sunt necesare realizării planificării financiare/bugetare. Acestea 
intervenții sunt necesare la primele planificări financiare/bugetare , 
până în cadrul companiei se instalează o rutină în colectarea datelor. 
Primele planificări sunt cele mai dificile din acest punct de vedere. 


Plan de acțiune pentru pregătirea bugetului  


Varianta prezentată mai jos este una orientativă, aceasta se poate 
adapta în funcție de nevoile fiecărei companii de apă și în funcție de 
complexitatea planificării financiare/bugetare pregătit 


Tabelul 13. Plan de acțiune pentru procesul de bugetare 


Obiectiv/acțiuni de realizat Rezultate 
așteptate 


Termen/perioada 
de realizare 


1.Alcătuirea echipei în vederea 
pregătirii bugetului pentru anul 
următor 


• Bugetare 
realizată pe 
bază științifică 
cu ajutorul 
datelor 
colectate 


• Control 
îmbunătățit a 
companiei. Se 
poate urmări 
mai ușor 
performanța 
fiecărui 
departament. 


• Oficializarea 
viziunii 
companiei într-
un document 
scris, asumat 


• Îmbunătățirea 
cunoștințelor 
necesare 
planificării 
financiare pe 
termen scurt și 
mediu 


• Responsabiliza
rea angajaților 


August 


2.Conducerea companiei stabilește 
strategiile generale (viziunea) pentru 
anul/anii următor/i: 


• Obiectivele strategice 
• Politica de tarifare 
• Obiective care necesită atenție 
• Ținta de performanță 
• Planificarea investițiilor  


August 


3.Departamentele din cadrul companiei 
colectează și transmit informațiile 
relevante biroului 
contabil/economistului 


Septembrie 
Octombrie 


4.Pregătirea primei variante de buget 
pentru anul viitor și consolidarea 
datelor 


Octombrie 
Noiembrie 


5.Stabilirea finală a bugetului ce va fi 
propus 


Noiembrie 
Decembrie 


6.Înaintarea bugetului spre aprobare 
forurilor care le aprobă 


Decembrie 
Ianuarie 


 Așa cum este prezentat și în capitolul anterior echipa alcătuită pentru 
realizarea managementului prin bugete trebuie să fie una 
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interdepartamentală, adică să conțină cel puţin un contabil, un 
economist  și un angajat din departamentul tehnic-investițional, pe 
lângă conducerea companiei.    


Conducerea companiei va pregăti un document de referință prin care 
stabilește liniile directoare și importante ce trebuie incluse în bugetul 
pentru anul viitor. Acest document este un document scurt de 2-3 
pagini. Aceasta trebuie realizată de către conducerea deoarece acesta 
deține toate informațiile, pe baza cărora poate să proiecteze, 
gândească care ar fi obligațiile asumate în fața acționariatului, a 
consumatorilor sau furnizorilor de materiale și servicii. În general cele 
mai sensibile cheltuieli sunt cele cu protocolul, media (TV, ziare, radio, 
etc.) si eventualele sponsorizări. Acestea sunt responsabilități/atribute 
care țin în mod direct de directorul general. 


De asemenea conducerea companiei de apă are cunoștințe despre 
investițiile ce se preconizează a se realiza prin bugetul companiei sau 
cele în legătură cu salarizarea personalului. 


De asemenea un alt subiect sensibil în sectorul de apă este tarifarea, 
care are și o influență subiectivă din partea politicienilor și a 
acționarilor. 


• Echipa interdepartamentală va pregăti și transmite cererile de 
informații de date fiecărui departament implicat. Înainte de a 
realiza această etapă va analiza viziunea conducerii companiei. 
Departamentele și angajații cărora li s-a distribuit sarcina de a 
colecta informațiile și datele necesare întocmirii bugetului, vor 
transmite prompt și în cel mai scurt timp posibil informațiile pe 
care le dețin. În cazul în care există informații sau date lipsă se 
va estima la modul cel mai realist respectivele date. Iar în cazul 
în care nu se înțelege ce fel de date se solicită, aceștia vor 
solicita prompt explicații suplimentare, pentru a nu întârzia 
procesul de bugetare/planificare financiară. 


• În urma colectării tuturor datelor și informațiilor de la toate 
departamentele implicate se va trece, în primul rând, la 
consolidarea acestora, pentru a putea fi utilizate în vederea 
întocmirii variantei inițiale a bugetului pentru anul următor. 
După întocmirea bugetului inițial departamentele care au 
furnizat date și informații vor fi consultați. 


• În această etapă se va finaliza bugetul, după ce se lămuresc și 
ultimele informații. Previziunea veniturilor și cheltuielilor este 
foarte important să se realizeze pe situații și informații corecte 
și precise. 


• Bugetul întocmit se va înainta spre aprobare forurilor 
împuternicite să aprobe bugetul companiei de apă. Acest proces 
de aprobare a bugetului anual nu va fi întârziat, pentru a nu 
crea incertitudine la început de an, când se fac primele achiziții 
importante pentru desfășurarea activităților de exploatare și 
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dezvoltare. 
Chiar dacă în sectorul de apă din Republica Moldova nu se folosește 
înmod curent întocmirea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli (BVC) 
acesta va deveni, probabil, în viitorul apropiat un instrument utilizat la 
scară largă în sectorul de apă. Această practică va deveni utilizată 
odată cu reorganizarea companiilor de apă din forma de organizare 
Întreprindere Municipală în Societate pe Acțiuni (SA).  


 


Plan de acțiune în vederea realizării previziunii  
financiare pentru buget 


Astfel pentru realizarea și întocmirea unui Buget de Venituri și 
Cheltuieli este nevoie de o previzionare corectă a tendințelor 
cheltuielilor și veniturilor. Nu vom relua în cadrul acestui modul de 
curs din nou metodele de previzionare a cheltuielilor și veniturilor 
acest subiect fiind tratat pe larg în celelalte module de curs, dar mai 
ales în modulul de curs nr. 2 Previzionarea/analiza veniturilor și 
cheltuielilor din perspectiva managementului financiar și în modulul 
de curs nr. 3 Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, 
analiza financiară și rapoartele financiare. 


Varianta prezentată mai jos este una orientativă, aceasta se poate 
adapta în funcție de nevoile fiecărei companii de apă și în funcție de 
complexitatea planificării financiare/bugetare pregătite. 


Tabelul 14.Plan de acțiune în vederea realizării previziunii 
financiare pentru buget 


Obiectiv/acțiuni de realizat Rezultate 
așteptate 


Termen/perioada de 
realizare 


1.Alcătuirea echipei în vederea 
pregătirii previziunilor 
financiare pentru anul/anii 
următor/i 


• Bugetarea va 
avea la bază o 
previziune 
corect întocmită 


• Control 
îmbunătățit a 
companiei. Se 
poate urmări cât 
s-a previzionat 
și cât s-a realizat 


• Oficializarea 
viziunii 
companiei într-
un document 
scris, asumat 


• Îmbunătățirea 
cunoștințelor 
necesare 
previzionării 
financiare pe 
termen scurt și 
mediu 


Iulie 


2.Conducerea companiei 
stabilește strategiile generale 
(viziunea) pentru anul/anii 
următor/i: 


• Obiectivele strategice 
• Politica de tarifare 
• Obiective care necesită atenție 
• Ținta de performanță 
• Planificarea investițiilor  


August 


3.Departamentele din cadrul 
companiei colectează și 
transmit informațiile 
relevante biroului 
contabil/economistului 


Septembrie 
Octombrie 


4.Pregătirea primei variante 
de previziuni pentru anul 
viitor și consolidarea datelor 


Octombrie 
Noiembrie 
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5.Stabilirea finală a datelor din 
previziuni ce vor fi incluse în 
bugetul companiei 


• Responsabilizar
ea angajaților Noiembrie 


6.Înaintarea datelor din 
previziune în vederea 
întocmirii bugetului 


Decembrie 


  


• La fel ca și în cazul echipei stabilite pentru pregătirea și 
întocmirea bugetului și echipa previziunilor financiare trebuie 
să fie una interdepartamentală, adică să conțină cel puţin un 
contabil, un economist  și un angajat din departamentul tehnic-
investițional, pe lângă conducerea companiei. De obicei cele 
două echipe sunt compuse din aceleași persoane, acest lucru 
având și avantaje și dezavantaje. În primul rând avantajele sunt 
că informația nu se pierde ci rămâne în cadrul echipei, fără ca 
informațiile colectate să fie alterate, de asemenea se conturează 
în timp o echipă solidă cu vaste cunoștințe și experiențe care va 
deveni un avantaj al companiei în fața altor companii de apă 
care nu adoptă aceeași strategie. 


• Dezavantajul ar fi că aceleași persoane se ocupă deodată cu mai 
multe sarcini. 


• Odată cu implementarea în viața companiei de apă obișnuința 
utilizării bugetării și a previziunilor, se conturează și formează 
personalul care vor utiliza toate sau unele dintre modelele puse 
la dispoziție prin intermediul acestei sesiuni de curs. Personalul 
responsabil cu colectarea informațiilor astfel va deveni o 
persoană importantă în cadrul companiei. 


• Conducerea companiei va pregăti un document de referință prin 
care stabilește liniile directoare și importante ce trebuie incluse 
în previziunile pentru anul viitor sau anii viitori, în cazul 
realizării previziunilor pe o perioadă mai mare de timp (până la 
5 ani, sau mai mult). Acest document este un document scurt de 
2-3 pagini. Aceasta trebuie realizată de către conducerea 
deoarece acesta deține toate informațiile, pe baza cărora poate 
să proiecteze, gândească care ar fi prioritățile companiei de apă 
și potența financiară necesară implementării strategiei stabilite.  


• Echipa interdepartamentală va pregăti și transmite cererile de 
informații de date fiecărui departament implicat. Înainte de a 
realiza această etapă va analiza viziunea conducerii companiei. 
Departamentele și angajații cărora li s-a distribuit sarcina de a 
colecta informațiile și datele necesare întocmirii bugetului, vor 
transmite prompt și în cel mai scurt timp posibil informațiile pe 
care le dețin. În cazul în care există informații sau date lipsă se 
va estima la modul cel mai realist respectivele date. Iar în cazul 
în care nu se înțelege ce fel de date se solicită, aceștia vor 
solicita prompt explicații suplimentare, pentru a nu întârzia 
procesul de bugetare/planificare financiară. 
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• În cazul previziunilor are un rol important angajatul care 
colectează lunar/trimestrial/semestrial/anual datele ce se 
includ în modelele Excel puse la dispoziție. Aceste modele Excel 
sunt un bun punct de plecare pentru a colecta date suficiente 
pentru a realiza o previzionare și bugetare corectă. Aceste 
modele Excel pot fi editate, punându-se la dispoziție de către 
experți toate modele în format editabil, pentru a le putea adapta 
specificului fiecărei companii de apă. Sunt companii care 
deservesc o singură localitate și sunt companii care deservesc 
mai multe localități, etc.  


• În urma colectării tuturor datelor și informațiilor de la toate 
departamentele implicate se va trece, în primul rând, la 
consolidarea acestora, pentru a putea fi utilizate în vederea 
întocmirii variantei inițiale a previzionărilor pentru anul 
următor/anii următori. După întocmirea previziunii inițial 
departamentele care au furnizat date și informații vor fi 
consultați. 


• În această etapă se va finaliza previziunea, după ce se lămuresc 
și ultimele informații. Previziunea veniturilor și cheltuielilor 
este foarte important să se realizeze pe situații și informații 
corecte și precise și să fie realizate la timp pentru a fi utilizate la 
întocmirea bugetului. 


• Previziunea întocmită se va înainta celor care pregătesc spre 
aprobare bugetul companiei de apă. 


 


Model de Buget de Venituri și Cheltuieli 


Chiar dacă în sectorul de apă din Republica Moldova în acest moment 
nu se utilizează planificarea financiară bugetară, aceasta probabil va 
deveni un instrument utilizat larg în sector. 


De aceea vă propunem să vă familiarizați cu această modalitate și să 
începeți să îl utilizați, chiar dacă nu este obligatoriu de utilizat prin 
lege. Motivul acestei propuneri este evident, este pentru a vă crește 
nivelul de cunoștințe asupra propriei companii de apă și să puteți 
beneficia de avantajele utilizării ei. 


Chiar dacă această modalitate nu este prevăzută în legislația 
moldovenească, nimeni nu vă poate opri în a o utiliza, deoarece este un 
instrument foarte folositor companiilor de apă în managementul 
financiar. 


În continuare vă prezentăm un model de buget de venituri și cheltuieli 
simplu de utilizat. Acest model de buget vă este pus la dispoziție prin 
intermediul acestui modul de curs atât în variantă necompletată, cât și 
un exemplu completat. De asemenea modelele prezentate sunt puse la 
dispoziția Dvs. inclusiv în format editabil Excel. 
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Modelul de buget vă este prezentat în două momente ale parcursului ei 
din anul fiscal, și anume:  


• un buget de venituri și cheltuieli inițial, care se întocmește și 
aprobă la început de an; 


• un model de buget de venituri și cheltuieli modificat în timpul 
anului fiscal, datorită faptului că sunt necesare a se include în 
buget modificări legislative sau față de varianta inițială există 
schimbări importante de structură a veniturilor sau 
cheltuielilor. 


Modelul prezentat este un model care a fost utilizat în sectorul de apă 
din România și care ar fi o variantă simplă și aplicabilă și în sectorul de 
apă din Republica Moldova. 


Particularitățile modelului de buget prezentat nu au fost eliminate 
deoarece acestea, probabil, se vor utiliza în viitor și în sectorul de apă 
din Republica Moldova. 


Modelul de buget de venituri și cheltuieli fiind în variantă editabilă 
Excel se poate adapta foarte ușor oricărei companii de apă din sectorul 
de apă moldovenesc, indiferent de mărimea acesteia. 


Particularitățile sunt următoarele: 


• Cheltuielile aferente biroului UIP (Unitatea de Implementare a 
Proiectelor), este biroul din cadrul companiei de apă care se 
ocupă cu gestionarea și implementarea proiectelor din fonduri 
europene. Cheltuielile acestui birou pot fi suportate atât de 
către compania de apă, cât și din fondul IID (fondul de 
Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care are un statut special 
creat pentru companiile de apă prin OUG 198 din 2005); 


• Veniturile cu lucrările executate din fondul IID, reprezintă 
veniturile realizate din lucrările executate din fondul IID, iar pe 
partea de cheltuieli sunt cheltuielile aferente acestor lucrări; 


• Contribuțiile salariale se vor utiliza cele care sunt valabile la 
momentul întocmirii bugetului; 


• Impozitul de profit va fi utilizat cel în vigoare la întocmirea 
bugetului iar în cazul modificării cotei de impozitare se va 
modifica bugetul. 


Bugetul de venituri și cheltuieli poate fi utilizat ca și bază de stabilire a 
unor indicatori de performanță al Directorului General sau al 
companiei. 


Mai jos sunt inserate modelele de buget inițial și cel modificat pe 
parcursul anului. 


Motivele propunerii spre aprobare a unor modificări ar putea fi: 


• Modificări legislative, care obligă compania ca într-un anumit 
termen să includă modificările legislative în bugetul de venituri 
și cheltuieli; 
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• Modificări importante în cursul anului fiscal la capitolul 
venituri, cheltuieli, investiții; 


• Modificarea semnificativă ( > 10 %) a producției facturate în 
plus sau în minus; 


• Alte schimbări de natură să modifice în mod semnificativ 
echilibrul bugetar. 


Exercitiu 1. Compania de apă evaluează probabilitatea de realizare a 
proiecții, obiective şi elaborează un răspuns (un plan financiar) 
pentru a diminua consecințele financiare defavorabile? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Conducerea companiei va pregăti un document de referință prin 


care stabilește liniile directoare și importante ce trebuie incluse 
în bugetul pentru anul viitor? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
• Cheltuielile aferente biroului UIP (Unitatea de Implementare a 


Proiectelor), este biroul din cadrul companiei de apă care se 
ocupă cu gestionarea și implementarea proiectelor din fonduri 
europene? 


• Impozitul de profit va fi utilizat cel în vigoare la întocmirea 
bugetului iar în cazul modificării cotei de impozitare se va 
modifica bugetul ? 


• Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai 
utilizate sisteme de management? 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 6: Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări generale referitoare la 
analiza costurilor pentru calcularea tarifelor; 


• familiarizarea cu metodele de calculare a tarifelor bazată pe 
principiul acoperirii costurilor; 


• evedenţierea influenței inflației asupra tarifelor serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare; 


• analiza prevederilor Metodologiei de calculare a tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Costuri, tarife, gradul de suportabilitate, inflație, tariful real, 
tariful nominal, tarife prevăzut. 


Conținut 


 


 


 


Abordări generale de calculare a tarifelor pentru serviciile de AAC 


Există o nouă Metodologie pentru determinarea, aprobarea și aplicarea 
tarifelor pentru serviciile publice de apă, de canalizare și epurare a 
apelor uzate din 18 decembrie 2014, aprobată prin Hotărârea 741 a 
Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Aceasta are drept 
scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi 
epurare a apelor uzate. 


Abordări generale referitoare la analiza costurilor pentru 
calcularea tarifelor 


Contabilitatea managerială se focalizează pe nevoile de informaţii 
financiare ale utilizatorilor interni. Contabilitatea costului este 
procesul continuu și de rutină de colectare, analizare, clasificare, 
înregistrare și adunare a tuturor elementelor de cost adunate pentru a 
furniza un serviciu, program, o activitate, un produs, un proiect sau 
unitate de muncă indiferent de sursa de finanţare. Un sistem de 
contabilitate a costului leagă contabilitatea financiară și managerială și 
înglobează concepte și tehnici folosite în ambele. 


Sunt patru pași de bază în pregătirea unui sistem de contabilitate a 
costului: 


Selectarea centrelor de cost/profit/investiții: Primul pas este 
selectarea programului serviciului sau activităţii pentru care vor fi 
acumulate costurile. Un centru de cost/profit/investiție este o unitate 
organizațională/program sau activitate specifică sub controlul unui 
manager care are autoritatea să gestioneze și să controleze 
costurile/încasările/investițiile. 


Centrele de cost pot fi de asemenea centre de profit care să 
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monitorizeze încasările folosite pentru finanțarea serviciului, 
programului sau activităţii. Managerii centrelor de cost/profit sunt 
responsabili pentru generarea anumitor încasări. Centrul de încasare 
al transportului ar trebui sa suporte un procent din operațiile sale 
prin taxe si comisioane. 


Identificarea componentelor de cost: Următorul pas este să se 
definească și să se clasifice costurile ce vor fi raportate. Costurile 
directe sunt acelea care sunt taxate direct către munca prestată și 
includ manopera, materialele și echipamentul. Costurile mai sunt 
indirecte sau asociate cu mai multe servicii sau activităţi precum 
pensii, asigurări, supraveghere, chirie, utilități, personal, 
contabilitate, avocați. 


Costurile sunt clasificate ca directe sau indirecte în funcţie de măsura 
în care beneficiază unul sau mai multe centre de cost. Diferențierea 
este complicată. De exemplu, devalorizarea sau scăderea beneficiilor 
pot fi atât costuri directe sau indirecte în funcţie de circumstanțe. 


Costurile pot fi fixe sau variabile. Costurile fixe nu se schimbă 
indiferent de volumul de muncă prestat. (Exemple: chiria și 
devalorizarea.) Costurile variabile fluctuează direct proporțional cu 
volumul de munca prestat. (Exemple: manopera și energia). 


Costurile controlabile sunt costurile controlate de managerul centrului 
de cost. Costuri necontrolabile precum chiria sau costurile aferente 
service-ului sunt înafara ariei de control a managerului.  


Costurile întregi includ toate costurile directe și o parte din cele 
indirecte. Costurile evitabile sunt acelea care pot fi eliminate în funcţie 
de decizia de a alege anumite opțiuni precum outsourcing. Costurile 
marginale sunt implicate în schimbarea nivelului serviciului precum 
adăugarea serviciului de reciclare la serviciul de colectare deșeuri 
solide sau menținerea unei biblioteci deschise cu o oră mai mult in 
fiecare seara. 


Costurile ciclului de viaţă sunt suportate pe tot parcursul vieții unui 
fond fix și include capitalul, mentenanța și costurile de operare. 
Managerii trebuie să înțeleagă diferitele tipuri de cost pentru a le 
selecta pe cele care sunt cele mai utile într-o anumită situație și să fie 
pregătiți în a explica comportamentul costului. 


Alocarea costurilor: Alocarea costurilor indirecte/de întreţinere 
centrelor de cost necesită o analiză atentă deoarece aceste costuri se 
aplică mai multor centre de cost. Sunt disponibile câteva metode 
pentru alocarea departamentală sau gestionarea costurilor mari 
indirecte, precum ecuații, metoda secvențială, metoda directă, 
metoda consolidată și fonduri pentru servicii interne. 


Stabilirea procedurilor de identificare, acumulare si raportare a 
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costurilor.  


Sunt necesare proceduri scrise și bine definite pentru definirea 
terminologiei și descrierea metodologiei astfel încât utilizatorii să 
înțeleagă sistemul. Formatele și frecvența rapoartelor trebuie să 
acopere cerinţele utilizatorilor. Implicarea utilizatorilor în partea de 
construcție a sistemului este critică pentru a asigura succesul 
sistemului. 


Elementele unui sistem contabil de eficiență (eficientizare) a costului. 


Urmează o listă de caracteristici ale unui sistem eficient pentru a vă 
ajuta să evaluați sistemul contabil de costuri: 


Pune la dispoziție informaţii despre cost actualizate, corecte, 
complete, relevante si folositoare; 


Uşor de administrat și de înțeles; 


Costul sistemului nu depășește beneficiile acestuia; 


Furnizează date despre unitatea de cost și identifică costurile totale; 


Furnizează proceduri scrise; 


Facilitează comparația cu prognoza, costuri standard și alte 
competente juridice; 


Identifică ineficiențele si părțile problematice; 


Interferează cu alte sisteme informatice financiare si de 
management; 


Determinant pentru estimarea costului; 


Reflecta implicarea sporita si satisfacția utilizatorilor.’ 


Importanta analizei costului,  analiza de cost permite managerilor să: 


• Măsoare rezultatele serviciilor; 


• Posede responsabilitate mărită; 


• Descopere ineficiențe; 


• Ajusteze serviciile; 


• Mărească randamentul productivitate/cost; 


• Justifice cererile de buget; 


• Pregătească rapoarte de performanță. 


Sunt disponibile multe tehnici pentru analiza costurilor, inclusiv 
analiza variațiilor, analiza cost-beneficiu, analiza programului și 
analiza venit-cost. În calitate de profesionist, ar fi necesară 
familiarizarea cu tehnicile variate și avantajele și dezavantajele lor.  


Următoarele întrebări ar trebui să vă ajute în realizarea analizei: 
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Datele legate de costuri sunt corecte, complete, relevante și 
colectate la timp pentru scopul în care au fost colectate? 


Datele legate de costuri sunt primite la timp în vederea 
diagnosticării problemelor și a întreprinderii de acțiuni corectoare? 


Printre motivele identificate pentru schimbarea costurilor se 
numără și inflația, contractele de muncă, creşterea salariilor și a 
beneficiilor, schimbările la nivelul serviciilor, muncă inutilă, 
procedurile ineficiente, programele de muncă neadecvate, etc.? 


S-au realizat comparații cu costurile istorice, planificate sau 
standard și au fost identificate și explicate variațiile? 


Au fost pregătite planuri de îmbunătățire pentru corectarea 
variațiilor? 


Au fost integrate datele privind costurile cu alte date legate de 
performanță care să includă producția, venitul, calitatea și măsurile 
de satisfacere a clienților? 


Au fost calculate costurile unitare? Au fost luate in considerare 
metode alternative de control a costului, cum ar fi reducerea sau 
eliminarea anumitor servicii, reducerea numărului de contracte, 
îmbunătăţirea productivităţii, aplicarea tehnologiilor? 


Sunt relevante datele privind costurile în măsurarea costurilor 
viitoare? 


Au fost luați în considerare factorii care vor influența costurile 
viitoare cum ar fi scopul și calitatea serviciilor, nivelul serviciilor, 
metodele, structura organizațională și tipul și calitatea muncii, 
materialelor și echipamentelor? 


Cum ar putea fi îmbunătățite datele privind costurile? 


Cât sunteți de satisfăcut de utilitatea informațiilor referitoare la 
cost? 


 


Metode de calculare a tarifelor bazată pe principiul  
acoperirii costurilor 


În diverse lucrări de specialitate există mai multe definiții şi explicații 
ale conceptului de cost. Cea mai simplă definiție consideră costul ca 
fiind „totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea mărfurilor 
(produse sau servicii)”. Majoritatea definițiilor despre cost se referă la 
cheltuielile ce apar în relaţia aprovizionare - producţie - desfacere. În 
cazul întreprinderilor apă-canal, aceasta înseamnă cheltuielile ce apar 
de la dobândirea apei până la furnizarea acesteia către consumator.  


La nivelul companiilor de apă cunoaşterea şi înțelegerea costurilor 
prezintă importanță din următoarele motive:  
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Reprezintă informaţii pentru calcularea indicatorilor economico - 
financiari ai companiei;  


Stau la baza determinării nivelului producţiei şi a prețului de 
vânzare;  


Exprimă baza de referință pentru stabilirea conținutului 
contractelor de aprovizionare şi desfacere;  


Asigură informaţii privind identificarea acţiunilor necesare 
eficientizării activităţii organizației;  


Sunt elemente de informare pentru conducerea organizației şi stau 
la baza fundamentării unor decizii privind evoluţia organizației.  


Culegerea şi prelucrarea informaţiilor privind costurile, cât şi 
utilizarea lor în procesul decizional presupune cunoaşterea modului de 
desfășurare în timp şi spațiu a producţiei. Din punct de vedere a 
timpului, producția oferă managementului conceptul de perioade de 
gestiune. Acest concept exprimă intervalul de timp în care se 
desfăşoară procesul de producţie, se efectuează cheltuielile şi se 
calculează costurile. Desfăşurarea în spațiu a producţiei pune în 
discuție noțiunea de loc generator de costuri care reprezintă, de fapt, 
expresia tehnico-economică a structurii organizatorice în care se 
desfăşoară operaţii tehnologice sau activităţi distincte din punct de 
vedere structural-informaţional (sau tehnico- structural), locurile 
generatoare de costuri se împart în patru categorii: locurile de 
producţie; centre de producţie; secţii sau ateliere de producţie; 
sectoare de cheltuieli (activităţi de aprovizionare, desfacere, 
administrative).  


O altă clasificare care împarte organizația în diviziuni fictive şi care are 
ca scop identificarea mai ușoară a costurilor directe şi indirecte scoate 
în evidenţă două categorii ale locurilor generatoare de costuri: centre 
de analiză (sau de activităţi) şi centre de responsabilitate. Apreciată ca 
formă concretă de materializare a activităţii desfășurate şi generatoare 
de costuri producția utilizează în acest sens conceptul de purtători de 
costuri care reprezintă de fapt „un produs, o lucrare executată sau un 
serviciu concret”. Purtătorii de costuri se constituie ca entităţi pentru 
care se antecalculează sau post calculează diverse costuri utilizând 
metode şi tehnici specifice. În determinarea purtătorilor de costuri se 
au în vedere o serie de factori, cum sunt: nomenclatorul de 
produse/servicii; modul de organizare a producţiei; tehnologia 
utilizată; calitatea produselor/serviciilor; structura şi componentele 
produselor/serviciilor (intern sau extern).  


Importanța utilizării conceptului de purtători de costuri se explică prin 
faptul că:  


Permite organizarea activităţilor de culegere şi de repartizare a 
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costurilor pe produs sau servicii;  


Oferă criteriile de alegere a metodelor şi a procedeelor de 
determinare a costului;  


Asigură determinarea corectă a rezultatelor financiare la sfârșitul 
perioadelor de gestiune.  


Există mai multe metode de calculare a costurilor respective de 
conducere prin costuri în cadrul unei organizații, în continuare vom 
prezenta doar unele din ele, ce se consideră  metodele clasice de 
conducere prin costuri: 


• Metoda globală; 


• Metoda pe faze de fabricaţie; 


• Metoda pe comenzi; 


• Metoda normativă; 


• Metoda GB. 


 


Metoda globală 


In literatura de specialitate, metoda globală este cunoscută şi sub 
denumirea de „calculul diviziunii” sau „calculaţie simplă”. Scopul 
metodei globale este asigurarea colectării tuturor cheltuielilor de 
producţie, separate pe articole de calculaţie sau locuri de producţie şi 
apoi raportarea lor la cantitatea de producţie finită obținută. In acest 
fel se obțin costuri pe unitate de produs, pe sector de activitate (secție, 
atelier) sau la nivel de organizație economică.  


Aria de aplicabilitate a metodei globale se limitează la nivelul 
organizațiilor economice care au o producţie omogenă sau a căror 
activitate se concretizează in obţinerea mai multor produse ce se pot 
transforma, ținând seama de anumite criterii de echivalență, într-un 
singur produs convențional.  


Metoda globală prezintă in practica economică două variante de 
calculaţie: globală pe feluri de costuri şi globală pe locuri sau sectoare 
de costuri.  


Metoda pe faze de fabricaţie 


Metoda, aplicată la organizațiile economice care au o producţie de 
masă, constă in determinarea şi controlul costurilor pe fiecare fază sau 
etapă unde se realizează produsul respectiv şi apoi pe întregul produs. 
În cadrul acestei metode se urmăresc:  


Stabilirea fazelor de calculaţie a costurilor. Procesul de producţie 
este secționat într-un număr de faze, care grupează uneori mai multe 
faze tehnologice, astfel încât producția finală să fie măsurată şi 
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exprimată calitativ. Pentru aceasta, este necesar ca pe fiecare fază să 
fie determinate cu exactitate toate cheltuielile; 


Determinarea costului efectiv al produselor prin folosirea a două 
variante: „cu semifabricate” sau „fără semifabricate”.  


Varianta „cu semifabricate” presupune calculaţia costului fiecărui 
semifabricat pe articole de calculaţie şi apoi pe produs la nivelul fazei 
respective. La costul fiecărei faze se adaugă costurile fazelor 
anterioare. In acest fel, totalul costurilor ultimei faze reprezintă costul 
produsului fabricat.  


Varianta „fără semifabricate” se aplică atunci când nu este necesară se 
determine costul semifabricatelor după fiecare fază. Costul pe unitate 
de produs se obține raportând costul producţiei finite, care rezultă din 
însumarea costurilor fiecărei faze, la cantitatea produsă.  


Metoda pe faze de fabricaţie este asemănătoare cu metoda globală însă 
prelucrările sunt adaptate la fazele tehnologice de obținere a unui 
produs.  


Metoda pe comenzi 


Metoda pe comenzi, aplicată în organizațiile cu producţie individuală 
sau de serie mică, are în vedere faptul că fiecare cheltuială de 
producţie poate fi prestabilită pe bază de norme sau documente 
efective de consumuri ce aparțin unei unități specifice care şi este 
cunoscută sub numele de comandă.  


Obiectul comenzii este diferit în funcţie de tipul de producţie. Astfel, 
pentru producția individuală se aplică varianta „fără semifabricate”, iar 
pentru producția de serie se poate utiliza atât varianta „fără 
semifabricate” cât şi varianta „cu semifabricate”. În cazul producţiei 
„fără semifabricate”, comanda are ca obiect un produs sau lot de 
produse, iar în cazul unui produs mai complicat şi cu ciclu de fabricaţie 
de durată, o anumită parte asamblată a acestuia.  


În cazul variantei „cu semifabricate”, determinarea costului unitar 
pentru produsul finit comportă următoarele lucrări: stabilirea 
calculațiilor pentru determinarea costului semifabricatelor proprii; 
elaborarea calculațiilor pentru determinarea costului operațiilor de 
prelucrare şi finisare a semifabricatelor, subansamblurilor şi a altor 
piese; elaborarea calculației privind costul produsului finit, care 
cuprinde pe lângă costul semifabricatelor, al subansamblurilor şi al 
pieselor finisate şi cheltuielile cu asamblarea pârților componente.  


Metoda normativă 


Metoda normativă de calculaţie a costurilor vizează stabilirea cu 
anticipație a costurilor de producţie, ținând seama de normele 
existente, urmărirea periodică a abaterilor şi modificărilor de la norme 



http://www.conspecte.com/Microeconomie/metoda-normativa.html
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şi calculul costului efectiv al produselor. Antecalculațiile pe produse 
sunt denumite, potrivit acestei metode, costuri normative (sau costuri 
etalon). Purtătorul de costuri in cazul metodei normative diferă de la o 
organizație economică la alta şi este influențat de o serie de factori 
care depind de modul de organizare şi de caracteristicile tehnologiei 
producţiei.  


De asemenea, sunt situații când purtătorul de costuri poate fi 
„comanda” sau „faza” de fabricaţie. Determinarea apriorică a costurilor 
normate ţine seama de gruparea elementelor de fundamentare a 
acestora pe articole de calculaţie.  


Metoda normativă se poate aplica integral sau parţial în secţiile de 
producţie, la toate costurile sau numai la anumite categorii de costuri 
de producţie. În aplicarea metodei normative se parcurg următoarele 
etape:  


Etapa I:  Stabilirea calculațiilor privind costul normat; 


Etapa a II-a: Stabilirea abaterilor de la costurile normative; 


Etapa a III-a:  Stabilirea modificărilor de norme; 


Etapa a IV-a: Calcularea costului efectiv al producţiei şi pe produs. 


Etapa I: Stabilirea calculațiilor privind costul normat  


În cadrul acestei etape costul etalon, numit şi cost normativ, se 
determină diferit, după cum cheltuielile de producţie au caracter direct 
sau indirect. Astfel, în cazul cheltuielilor normative directe, se ţine 
seama de caracteristicile procesului tehnologic, de normele cantitative 
(de consum şi de muncă) şi de prețurile sau tarifele existente în 
documentația tehnico-economică a organizației. Cheltuielile normative 
directe se fundamentează la purtătorii de costuri pe baza normelor de 
consum şi de muncă, a preţurilor de aprovizionare şi tarifelor de 
salarizare.  


Faptul că normele, prețurile şi tarifele se pot modifica frecvent face ca 
această metodă să aibă un caracter dinamic. Repartizarea cheltuielilor 
normative indirecte necesită în primul rând stabilirea lor ca sume 
absolute (din planurile sau programele lunare sau trimestriale) şi apoi 
defalcarea, prin diferite procedee, pe purtători de costuri. În acest caz 
se pot folosi cotele înscrise în calculațiile normative pe produs, 
subansamblu, fază, comandă sau includerea cheltuielilor în bugete de 
costuri comune, pe diferite nivele de activităţi realizabile (numite şi 
centre de responsabilitate). Calculațiile normative şi cheltuielile 
directe sau indirecte stau la baza determinării costului normativ pe 
unitate de produs.  


Forma cea mai uzuală în stabilirea costurilor normative o constituie 
utilizarea cheltuielilor grupate pe articole de calculaţie. Pentru 
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simplificarea volumului de prelucrări, se pot avea in vedere numai 
cheltuielile directe pe produs sau cel mult pe ansamblu, evitând 
calculaţia pe repere.  


Etapa a II-a: Stabilirea abaterilor de la costurile normative  


Această etapă își propune să determine abaterile (depășiri sau 
economii) pe elemente de cost fată de normele stabilite. Pe baza lor se 
poate face o analiză a cauzelor care le-au produs, deci condițiile in care 
se realizează costul normativ. În acest fel, se pot stabili măsurile 
corective necesare. Abaterile se determină pe elemente de cost şi pe 
total. Pe elementele de cost sunt abateri la materiale şi abateri la 
manoperă.  


Prin însumarea abaterilor la toate materiile prime din componenţa 
produsului se determină abaterile la cheltuielile cu materiile prime şi 
materiale directe pe produs.  


Abaterile de la cheltuielile normative la manoperă se calculează pentru 
toate reperele din componenţa produsului. În cadrul acestor abateri se 
pot identifica abateri totale, abateri de la normele de muncă, abateri de 
la tarife de salarizare. Formulele de calcul sunt similare cu cele 
stabilite la materiale, însă in locul normelor de consum se vor folosi 
normele de timp, iar in locul preţurilor vor fi utilizate tarifele pe 
operaţii, produse etc. Abaterile de la cheltuielile normative indirecte se 
determină la sfârșitul unei perioade de timp (de obicei o lună) pe baza 
comparației intre cheltuielile efective şi cele cuprinse in programele de 
cheltuieli.  


Etapa a III-a: Stabilirea modificărilor de norme  


Modificările de norme sunt determinate, în general, de activitatea de 
invenții şi inovații, de introducerea unor noi procese tehnologice, de 
modificarea unor acte cu caracter normativ, a preţurilor şi tarifelor. 
Toate aceste modificări stau la baza calculației costurilor normative.  


Etapa a IV-a: Calcularea costului efectiv al producţiei şi pe produs  


Potrivit metodei normative calcularea costului efectiv pe produs se 
face cu ajutorul relaţiei:  


Ke = Kn + Mn + An  


unde:  


Ke = costul efectiv al producţiei;  


Kn = costul normativ al producţiei;  


Mn = modificările valorice in plus sau minus de norme;  


An = abaterile valorice in plus sau minus fată de norme.  


Primul factor (Kn) se determină anterior fabricării produselor,  al 
doilea (Mn) pe baza tuturor modificărilor de norme ce apar in timpul 
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fabricaţiei iar al treilea factor (An) pe baza datelor din evidenţa 
abaterilor.  


Costul efectiv pe produs (Cp) se calculează raportând costul efectiv al 
producţiei (Ke) la cantitatea producţiei fabricate (Q).  


Aplicarea metodei normative prezintă, in principal, următoarele 
avantaje :  


Asigură un control operativ asupra costurilor, sesizând modificările 
şi abaterile de la norme pe cauze, locuri şi responsabilități, ceea ce 
permite adaptarea la momentul oportun a unor decizii de reglare a 
activităţii; 


Permite legătura intre contabilitate şi activităţile tehnice prin faptul 
că utilizează aceeași documentație economică şi tehnică. Principala 
limită a aplicării metodei normative este determinată de volumul 
mare de muncă necesar calculației şi urmăririi abaterilor şi 
modificărilor de la norme. 


Metoda GP 


Metoda GP (concepută pentru prima dată in Franța de Gabriel Perrin) 
are ca scop stabilirea cât mai exactă a unor indici (sau coeficienţi) de 
echivalență numiţi GP -uri. În esenţă, GP-ul exprimă o unitate de 
măsură, denumită „eforturi de producţie”. Efortul de producţie poate 
asigura, potrivit acestei metode, omogenitatea producţiei unei 
organizaţii economice, indiferent de varietatea produselor, de metoda 
de fabricaţie, de locul unde se desfăşoară (maşină, grup de maşini, 
atelier, secție etc.). Obţinerea producţiei respective necesită eforturi 
umane, materiale, financiare care au proprietatea de a fi incluse in 
calcule economice din care rezultă modalitatea de repartizare a 
cheltuielilor. Efortul de producţie poate fi parţial sau global (total).  


„Efortul de producţie global (sau total)” depus de organizația 
economică va fi suma tuturor eforturilor parţiale ale fiecărui loc de 
muncă productiv, iar costul “efortului de producţie global” va fi dat de 
totalul cheltuielilor de prelucrare a produselor.  


Intre cheltuielile pe care le determină „eforturile de producţie” se pot 
stabili raporturi pe baza cărora se calculează indicii (sau coeficienţii) 
de echivalență” (GP-uri) pentru fiecare produs fabricat. Conform 
acestei metode, cheltuielile de prelucrare se împart in două grupuri şi 
anume:  


Cheltuieli imputabile (sau repartizabile);  


Cheltuieli neimputabile (sau nerepartizabile).  


Cheltuielile imputabile exprimă partea din cheltuielile de prelucrare 
care se repartizează asupra operațiilor sau produselor fabricate cu 
ajutorul unor chei/coeficienţi stabilite/stabiliţi după criterii de 



http://www.conspecte.com/Microeconomie/metoda-gp.html
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cauzalitate. Astfel, pentru manoperă, cheltuielile de repartizare sunt 
orele de funcţionare; pentru energie tehnologică se poate alege 
numărul de kw/oră; pentru cheltuieli cu incălzitul şi iluminatul, 
suprafaţa exprimată in mp.  


Cheltuielile neimputabile reprezintă partea din cheltuielile de 
prelucrare asupra cărora nu se pot identifica criterii logice de 
repartizare, intrucat se referă la producţie in ansamblul ei. Din această 
categorie fac parte, de exemplu, salariile personalului administrativ şi 
de conducere. Deşi aceste cheltuieli se elimină prin calcularea indicilor 
de echivalență, totuşi vor fi luate in consideraţie la determinarea 
costului pe produs.  


Metodologia de aplicare a metodei GP  


Aplicarea metodei GP necesită parcurgerea următoarelor etape:  


Etapa I: Întocmirea nomenclatorului operațiilor procesului de 
fabricaţie  


Pe baza documentaţiei tehnico-economice existente cât şi a 
caracteristicilor procesului de fabricaţie se întocmeşte o listă cu toate 
operaţiile de realizare a produsului, grupate in operaţii de bază (sau 
direct productive), operaţii auxiliare şi operaţii de servire. În listele 
intocmite se trec la fiecare operaţie timpul de muncă corespunzător 
şi/sau cantitatea de produse realizate într-o unitate de timp.  


Etapa a II-a:  Stabilirea valorii totale a costurilor imputabile şi a 
criteriilor logice de imputare (chei de repartiţie) Cu ajutorul 
documentaţiei contabile se vor stabili grupele de costuri care sunt 
considerate imputabile. În cadrul acestor costuri nu se includ cele 
referitoare la consumurile de materii prime şi materiale. Costurile 
considerate imputabile apar în această etapă sub forma unor sume 
totale. Pe fiecare element de cost se va stabili criteriul logic de 
imputare (numit şicheie de repartiţie), utilizat apoi şi în celelalte etape 
ale metodei GP.  


Etapa a III-a: Stabilirea valorii totale a costurilor neimputabile  


În cadrul acestei etape, se urmăreşte identificarea tuturor elementelor 
de cheltuieli care vor fi incluse în această categorie de costuri. Metoda 
GP urmăreşte reducerea la minimum a costurilor neimputabile prin 
găsirea unor chei de repartiţie, astfel încât partea cea mai mare din 
totalul costurilor de producţie să fie din categoria celor imputabile.  


Etapa a IV-a: Repartizarea costurilor imputabile parţiale sau totale pe 
operaţii Determinarea acestor costuri se realizează prin aplicarea pe 
fiecare element de cost a cheii de repartiţie, stabilită după criterii de 
cauzalitate. De fapt, aceste costuri reprezintă indicii orari (parţiali sau 
totali) pe fiecare operaţie.  
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Etapa a V-a: Selectarea produsului sau a articolului de bază Produsul 
sau articolul de bază reprezintă etalonul fată de care se vor stabili GP-
urile (indicii de echivalență) pentru fiecare produs. Produsul sau 
articolul de bază, considerat cel mai reprezentativ pentru organizația 
economică, este cel care asigură toate informaţiile necesare pentru 
calcularea costului produsului.  


Etapa a VI-a: Calcularea indicelui de echivalență de bază După 
stabilirea produsului sau a articolului de bază, se calculează indicele de 
echivalență de bază (Gpb), după relaţia:  


 
unde:  


Ki = costul imputabil total al fiecărei operaţii;  


gi = numărul de unități fizice produse într-o oră pe fiecare operaţie 
(producţie programată);  


i = 1, 2....n reprezintă numărul de operaţii.  


Acest indice reprezintă de fapt GP-ul (total) planificat al produsului de 
bază.  


Etapa a VII-a: Stabilirea indicilor de echivalență pentru fiecare 
operaţie a procesului tehnologic Pornind de la indicele de echivalență 
de bază (sau GP-ul planificat), se determină costurile imputabile orare 
normate (sau programate) ale fiecărei operaţii, exprimate in GP-uri, 
adică numărul de GP-uri pe fiecare operaţie. Aceste costuri reprezintă 
de fapt “indicele de echivalență orar” pe fiecare operaţie şi exprimă 
efortul necesar fabricării produsului. Formula de calcul pentru 
determinarea GP-ului pe operaţie este următoarea:  


GPo= k/ GPb  


unde:  


k = costul imputabil aferent fiecărei operaţii;  


Gpb = GP-ul planificat al producţiei de bază (indice de echivalență de 
bază).  


Etapa a VIII-a: Determinarea indicilor de echivalență parţiali şi totali 
pe fiecare produs şi pe unitatea de produs.  


In cadrul acestei etape se calculează indicii de echivalență parţiali şi 
indicele de echivalență total. Indicii de echivalență parţiali (sau GP-
urile parţiale) ai unui produs se calculează după relaţia:  


GPp= GPo/ Qo  







 


241 


 


unde:  


GPp = indicele de echivalență parţial (GP parţial);  


Qo = cantitatea (producţiei) orară planificată;  


Gpo = GP-ul pe operaţie (indicele de echivalență pe operaţie).  


Indicele de echivalență total (GPt) are ca formulă de calcul una din 
următoarele relaţii:  


 
unde:  


Qo = cantitatea (producția) orară planificată;  


Gpo = GP-ul pe operaţie (indicele de echivalență pe operaţie);  


i = 1, 2...n = numărul operațiilor prin care trece fiecare produs.  


Pe baza calculațiilor anterioare se poate stabili un total al producţiei 
fizice exprimate in GP-uri, ca rezultat al insumării producţiei exprimată 
în unități GP a fiecărui produs.  


Etapa a IX-a: Stabilirea costului unitar al GP-ului  


În cadrul acestei etape se au în vedere atât costurile imputabile cât şi 
cele neimputabile.  


Modelul de calcul foloseşte una din următoarele formule:  


 
unde :  


GPe = costul unui GP;  


Ki = costuri efective totale imputabile;  


Kn = costuri efective totale neimputabile;  


Kt = costuri efective totale (Kt=Ki+Kn);  


Qo = volumul fizic al producţiei exprimat in unități GP.  







 


242 


 


Etapa a X-a: Determinarea costului unitar efectiv parţial al fiecărui 
produs şi acostului efectiv pe unitatea de produs .  


Costul unitar efectiv parţial al fiecărei produs rezultă prin 
multiplicarea costului unitar al GP-ului cu numărul de GP-uri al fiecărui 
produs. Prin înmulţirea costului obţinut cu cantităţile fabricate în 
cursul unei perioade se determină costurile totale pe produs (exclusiv 
materiale).  


Costul efectiv pe cantitatea de produs se stabileşte în felul următor:  


Se calculează suma costurilor totale pe produs (numite şi costurile 
prelucrării) cu totalul costurilor cu materiile şi materialele. 
Repartizarea costului cu materiile prime şi materiale pe fiecare 
produs se face proporţional fată de consumul efectiv rezultat din 
documentația tehnico-economică.  


Prin raportarea rezultatului obţinut anterior la cantitatea de 
produse fabricate se stabileşte costul efectiv pe unitatea de produs.  


Metoda GP asigură informaţiile necesare comparării, la sfârșitul 
uneiperioade de timp, a numărului de GP-uri aferente producţiei totale 
fabricate cu producția planificată (exprimată in Gp-uri). Din analiza 
acestor informaţii rezultă modul de utilizare a capacităţilor de 
producţie şi cunoaşterea abaterilor fată de costurile planificate.  


Printre avantajele metodei GP se pot menţiona:  


Asigură calcularea cu exactitate a costului pe produs ca urmare a 
folosirii unor criterii de repartizare pe cauzalitate a cheltuielilor;  


Simplifică volumul de muncă necesar evidenţei costurilor prin 
eliminarea postcalculului;  


Permite stabilirea pe o perioadă mai mare de timp a GP-urilor, ceea 
ce elimină repetarea la anumite intervale a lucrărilor de calculare a 
acestora;  


Identifică cele mai rentabile produse, ceea ce asigură orientarea 
fabricaţiei spre acestea.  


 


Dintre limitele metodei GP se pot enumera:  


Volumul mare de muncă necesar stabilirii GP-urilor, compensat însă 
prin utilizarea calculațiilor efectuate o perioadă mai mare de timp;  


Dificultăţi in determinarea costului pentru producția finită la 
unităţile economice cu variaţii mari de la o perioadă la alta;  


Lipsa de operativitate a metodei ca urmare a determinării costurilor 
efective la sfârșitul lunii.  
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Calcularea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă și de canalizare, interpretarea 


rezultatelor 
Pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare este extrem de 
importantă identificarea tarifului care va fi suportabil de populație și 
în același timp va acoperi costurile necesare întreținerii sistemelor la 
nivelul standardelor cerute de normativele în vigoare.  


În Figura 1-1 se prezintă schematic cercul cauză-efect în situația în 
care se aplică un tarif insuportabil pentru consumatori.  


Tariful mare, insuportabil pentru consumatori, duce la creșteri de 
facturi, ceea ce reduce capacitățile de plată a consumatorilor și 
respectiv scade consumul mediu per o persoană. Scăderea volumelor 
duce la reducerea veniturilor întreprinderii apă-canal. Scăderea 
veniturilor duce la lipsa mijloacelor bănești a întreprinderii apă-canal 
pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. 
Lipsa mijloacelor bănești duce la necesitatea de creștere a tarifelor.  


 
Figura 26.Cercul relațiilor cauză-efect privind aplicarea unui tarif 


insuportabil pentru consumatori 


În același timp, tarifele suportabile pentru populație, dar prea mici 
pentru a întreține sistemele nu este o situație bună pentru 
durabilitatea sistemelor inginerești. 


În Figura 26 se prezintă schematic cercul cauză-efect în situația în care 
se aplică un tarif suportabil pentru consumatori, dar mic pentru a 
întreține sistemul.  


Tariful mic, suportabil pentru consumatori, duce la imposibilitatea 
acoperirii cheltuielilor operaționale necesare pentru întreținerea 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Imposibilitatea de a 
acoperi cheltuielile înseamnă penalități din partea furnizorilor. Dacă 
nu se execută la timp lucrările de întreținere în proporții necesare de 
calitate și cantitate, sistemele degradează fizic. Sistemele uzate și 
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degradate necesită cheltuieli esențiale pentru o funcționare în limita 
normativelor în vigoare. Cheltuielile mai mari necesită tarife mai mari. 


Echilibrul dintre tarif suportabil pentru consumatori și tarif suficient 
de mare pentru întreținerea adecvată a sistemului este extrem de 
important.  


 
Figura 27. Cercul relațiilor cauză - efect în cazul tarifelor 


suportabile pentru populație, dar mici pentru întreținerea 
sistemelor conform normativelor în vigoare 


Gradul de suportabilitate a tarifului pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi canalizare este un indicator extrem de important în estimarea 
capacităţii de plată a consumatorilor. Conform capitolului VI al 
„Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028)”, aprobată 
prin HG nr. 199 din 20 martie 2014, ”La stabilirea tarifelor serviciilor 
de alimentare cu apă şi sanitaţie, se va lua în considerare capacitatea 
de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul mediu al 
unei gospodării” 


Formula de calcul a gradului de suportabilitate a tarifului  se prezintă 
mai jos: 


 
Unde: 


GSTa+c – gradul de suportabilitate a tarifului pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, %; 


Fml a+c – factura medie lunară pentru serviciul de alimentare cu apă 
și de canalizare, lei; 


Vmgl – venitul mediu lunar pe gospodărie, lei 
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În tabelul de mai jos este prezentat un model de calcul a gradului de 
suportabilitate. 


Tabelul 15.Model de calculare a gradului de  


suportabilitate a tarifelor 
Denumirea indicatorului UM apă şi 


canalizare apă 


Tarif aprobat apa lei/m3 12,5 12,5 
Tarif aprobat canalizare lei/m3 10,5 x 
Venit mediu persoană 
trimestrul I 2014  lei/pers/luna 2016,8 2016,8 
Venit mediu persoană 
quintila I (urban), 2014  lei/pers/luna 962,8 962,8 
Venit mediu gospodărie 
trimestrul I 2014  lei/gosp/luna 4 638,6 4 235,3 
Venit mediu gospodărie 
quintila I (urban), 2014  lei/gosp/luna 2 214,4 2021,9 
Consum mediu existent litri/pers/zi 24,1 24,1 
Numar persoane per 
gospodărie Pers/gosp 2,3 2,1 
Factura lunara medie 
persoana 


Lei/lună/gos
p 39,1 18,9 


Gradul de suportabilitate 
consum existent % 0,8% 0,4% 
Gradul de suportabilitate 
consum existent (quintila I) % 1,7% 0,9% 


Deoarece în Republica Moldova consumul de apă per persoană zi este 
mic,  gradului de suportabilitate mediu nu a depăşit pragul de 3%. 
Această metodă de calcul a suportabilităţii tarifului se bazează pe 
consumul real de servicii (factură este calculată în mediu pentru 
24,1l/per/zi). 


Această metodă în cazul R.Moldova, unde sub pragul sărăciei sunt 
peste 20% din populaţie (sursa: Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
din Moldova), nu reflectă gradul real de suportabilitate a tarifului. 
Pentru această grupă a populaţiei, venitul este mult mai mic 
comparativ cu valoarea medie.  


În acest scop, este oportun, studiul veniturilor în mediul urban pe 
quintile, (quintila - este una din cele patru valori ce divizează seria de 
frecvenţe în cinci părţi egale, astfel încât, primele 20% (quintila I) 
reprezintă populaţia cu cele mai mici venituri/ cheltuieli, iar ultimele 
20% (quintila V) cu cele mai mari venituri/ cheltuieli. Astfel în anul 
2014 quintila I a înregistrat un venit cu valoarea de 962,8 
lei/persoană/lună. Pentru această categorie gradul de suportabilitate, 
în condițiile consumului existent, este de 1,7% și respectiv 0,9%. 
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Figura 28. Vizualizarea quintilelor 


Influența inflației asupra tarifelor serviciilor de alimentare cu apă 
și de canalizare. Tariful real și tariful nominal. 


O caracteristică a procesului de aprobare a tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă şi canalizare în Republica Moldova este faptul că 
acestea nu se actualizează şi aprobă anual. Deși Metodologia la punctul 
50  prevede că: Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă 
tehnologică, de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate se determină de către operatori, 
pentru fiecare an de reglementare „n” în conformitate cu Metodologia. 


Pentru a vizualiza influența inflației asupra tarifelor, care nu se 
modifică de mai mulți ani, se prezintă Figura 29. Figurile vizualizează 
evoluţia tarifelor pentru servicii în termeni nominali şi reali 
(influențați de inflație).  


Se va putea observa că prețul deși este constant din anul 2010, dacă se 
corectează cu inflația, prețul practic scade în termeni reali cu apropae 
40 %. Aceasta reprezintă o scădere foarte mare, sesustenabilă unei 
companii de apă. 


Nici o companie de apă nu poate suporta fără sprijin o scădere așa de 
mare a prețului în termeni reali, deoarece costurile operaționale nu au 
aceeași soartă ca și prețul apei, adică prețul la combustibili, materiale, 
apă brută, salarii toate sunt corelate în general cu inflația. 
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Figura 29. Evoluția tarifului mediu p/u serviciile de alimentare cu 
apă în termeni nominali şi reali 


Din anul 2004 până în 2014, tariful pentru serviciile de alimentare cu 
apă, a avut numai trei creşteri în 2006, 2009 și în 2010. Faptul că 
tariful mediu nominal nu este actualizat anual, duce la scăderi ale 
tarifului real, fenomen constatat în perioada 2010 -2014. Astfel, în 
aceste condiții în 2014 tariful mediu nominal pentru serviciul de 
alimentare cu apă este de 21,35lei/m3 iar tariful real 15,94lei/m3.  


Rezultatul firesc al acestei scăderi a prețurilor apei și a tarifului de 
canalizare este intrarea în incapacitate de plată a companiei de apă și 
implicit în faliment. Acest scenariu nu este sustenabil, sub nici o formă, 
pe termen mediu sau lung. 


Efectele slăbirii capacității companiilor de apă de a gestiona sistemele 
pe care le deservesc au efecte nedorite pe o perioadă mult mai lungă 
de timp, care sunt foarte greu de contracarat prin măsuri clasice de 
management financiar. 


Legiuitorul (Parlamentul Republicii Moldova), acționarii companiilor 
de apă și alți factori de influență din sectorul de apă trebuie să 
conlucreze și să găsească și să implementeze soluții care să ajute la 
redresarea companiilor de apă din sectorul de apă din Republica 
Moldova. 


Schimbările climatice accentuează provocările pe care deja le are 
sectorul de apă, atât din Republica Moldova cât și în întreaga lume. 


Prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă din 2014 


Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de 
Metodologia din 2014 


Metodologia aprobată în 2014 aduce o serie de elemente noi în 
procesul de calculare a tarifelor. În continuare se vor prezenta cele mai 
importante dintre ele. 


Calcularea cheltuielilor de bază 


Conform punctului  29 al Metodologiei, cheltuielile materiale pentru 
fiecare tip de serviciu reglementat furnizat se determină de către 
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operator pentru primul an de valabilitate a Metodologiei – anul de 
bază, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de 
consiliile locale sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CMo) 
pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru 
următoarele perioade, cheltuielile de bază (CMo) se determină pentru 
primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 
5 ani. 


Cheltuielile de bază se estimează pentru: 


• Cheltuielile material; 


• Cheltuielile cu personalul; 


• Cheltuielile de întreținere și exploatare; 


• Cheltuielile de distribuție; 


• Cheltuielile administrative. 


Ajustarea cheltuielilor de bază 


Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CMo) se 
determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de 
reglementare a tarifelor de 5 ani. 


Pentru anii 2, 3, 4, 5  de reglementare, din perioada de reglementare a 
tarifelor de 5 ani, cheltuielile materiale se ajustează reieşind din 
factorii de influenţă conform formulei: 


 
unde: 
    IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova în anul 
de reglementare „n”. La determinarea tarifelor pentru anul de 
reglementare  „n” se ia în consideraţie indicele preţurilor de consum 
prognozat de Ministerul Economiei. La determinarea devierilor 
tarifare pentru anul de reglementare  „n-1” se ia în consideraţie 
indicele preţurilor de consum publicat de Biroul Naţional de Statistică 
pentru anul de reglementare  „n-1”;  
    0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare  pentru reducerea consumurilor de materiale; 
    ∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă 
(canalizare) în anul „n”, care se determină:      


 
 unde: 
    LRn    - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul de 
reglementare „n”; 
    LRn-1 - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul precedent; 
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∆NCn – modificarea numărului de consumatori deserviţi de către 
operator în anul „n”, care se determină:       


 
unde: 
    NCn – numărul de consumatori deserviţi de operator în anul de 
reglementare „n”, cu excepţia consumatorilor casnici 
proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt 
încheiate contracte; 
    NCn-1 - numărul de consumatori  deserviţi de operator  în anul 
precedent, cu excepţia consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de 
apartamente în blocurile locative, cu care sunt încheiate contracte. 


Pentru fiecare categorie de cheltuieli este formula sa individuală de 
ajustare.  


Calculul cheltuielilor cu energia electrică  


Dat fiind că costul energiei electrice deţine o pondere semnificativă în 
totalul de cheltuieli ale operatorilor, precum şi dependenţa acestuia  de 
factori care nu totdeauna pot fi controlaţi de operator, Metodologia 
prevede ca, la calcularea tarifelor, cheltuielile pentru energia electrică 
consumată se determină separat pentru fiecare an de reglementare, 
conform formulei: 


 
 unde: 


 Wanj– cantitatea de energie electrică activă consumată de operator în 
anul de reglementare „n” la locul de consum, „j” în funcţie de volumele 
apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, 
configuraţia sistemului şi regimului de lucru, kWh; 


Wrifnj– cantitatea de energie reactivă inductivă consumată în anul de 
reglementare „n” la locul de consum „j” în funcţie de volumele apei 
captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, 
configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în 
conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului 
tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea 
factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, 
aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh; 


Wrcfnj– cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua 
electrică de distribuţie  de către instalaţiile electrice  ale operatorului 
în anul de reglementare „n” la locul de consum „j” în funcţie de 
volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a 
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apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată 
în conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului 
tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea 
factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, 
aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh; 


TEnj- tariful la energia electrică în anul de reglementare ”n” în locul de 
consum „j”, lei/kWh; 


kC – coeficientul de conversie  a energiei reactive în energie activă, 
kWh/kVArh. kC=0,1 kWh/kVArh. 


 


Calcularea cheltuielilor referitor la taxa pentru apă 


Cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii 
taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei se determină 
reieşind din cota taxei pentru apă, conform Codului fiscal al Republicii 
Moldova, şi volumul apelor necesar de a fi extrase (captate) cu excepţia 
celor pentru care nu se aplică taxa pentru apă, conform prevederilor 
Codul fiscal. Astfel, la determinarea tarifelor pentru fiecare an de 
reglementare „n”, cheltuielile operatorului aferente plăţii taxei pentru 
apă se va determina după cum urmează:       


 
  unde: 
    TAan  - cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” 
aferente plăţii taxei pentru apa care este necesar de a fi captată 
(extrasă) din fondul apei pentru alimentarea consumatorilor cu apă 
tehnologică şi apă potabilă; 
    CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul 
apelor în anul de reglementare „n”,  lei/m3; 
    VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul 
apelor în anul de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor 
consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, m3, care se 
determină conform formulei:        


 
 unde: 
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public 
de alimentare cu apă, aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3; 


    VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul 
apei dar pentru care, conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru 
apă, m3. Acest volum se determină conform formulei:       
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 unde:  


VATsn şi VAPsn – volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă 
furnizată în anul de reglementare „n” consumatorilor, dar pentru care, 
conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa pentru (apa livrată populaţiei, 
autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate 
nivelele; apa livrată în scopul stingerii incendiilor; apa livrată 
întreprinderilor societăţii orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiilor 
medico-sanitare publice; apa livrată întreprinderilor din cadrul 
sistemului penitenciar), m3. Repartizarea cheltuielilor aferente plăţii 
taxei pentru apă între serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi 
de alimentare cu apă tehnologică se efectuează proporţional volumelor 
de apă respectivă furnizată consumatorilor în anul de 
reglementare ”n”. 


Calcularea Fondului de Rulment 


Fondul de rulment în anul de reglementate „n” (FRn) se determină 
conform formulelor: 


 b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă:     


  


unde:  


α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de 
facturări, care se determină în baza regimului de facturare-achitare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aplicate fată de 
consumatori şi a regimului de plăţi necesar de a fi efectuate de 
operator pentru materialele şi energia electrică procurată,  achitarea 
serviciilor prestate de terţi, în  conformitate cu  contractele semnate cu 
furnizorii,  achitările fată de bugetul de stat şi cel local în termeni 
stabiliţi de legislaţie şi obligaţiile fată de personal în conformitate cu 
contractul colectiv de muncă. Pentru toţi operatorii care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru prima 
perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, α  = 10 zile. Pentru 
fiecare următoare perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
valoarea acestui indicator se stabileşte prin hotărîrea Agenţiei, care se 
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 


Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în 
anul „n” pe sistemul bancar, publicată de Banca Naţională a Moldovei la 
compartimentul: Statistici, Statistica monetară, Ratele medii ale 
dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în 
monedă naţională, persoane juridice, pînă la 12 luni. 


Calcularea rentabilității 


Rentabilitatea operatorului calculată în lei se determină pentru fiecare 
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an de reglementare „n” reieşind din valoarea netă a imobilizărilor 
corporale şi necorporale utilizate în procesul furnizării serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizarea şi ratei de rentabilitate  în 
baza formulei:        


 
unde: 
     VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor 
corporale şi necorporale amortizabile  ale operatorului, care se 
determină conform formulei:       


 
unde:      


VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi 
necorporale amortizabile ale operatorului; 


VBIn – valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale 
amortizabile ale operatorului la  începutul anului „n”, aferente 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În această 
valoare se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale şi 
necorporale ale operatorului date în exploatare până la începutul 
anului „n”, cu excepţia celor date în locaţiune, a obiectelor locative, de 
menire social – culturală, imobilizărilor finanţate din donaţii, din 
contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat, 
transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, 
imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor de racordare şi tarifului 
distinct achitat de consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a 
celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea 
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a 
apelor uzate; 


FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi 
necorporale amortizabile de la darea lor în exploatare până la 
începutul anului „n”; 


Rrn – rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi 
necorporale în anul de reglementare „n” aferente furnizării serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. Rata de rentabilitate se 
stabileşte la nivelul ratei medii a dobînzilor la creditele bancare 
acordate persoanelor juridice  pe un termen de peste 12 luni în valută 
strină pe sistemul bancar, în anul de reglementare „n-1”, publicată de 
Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica 
monetară,  Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi 
acordate pe sistemul bancar, în valută străină, persoane juridice, peste 
12 luni. 
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Exercitiu 1. numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețeaua de 
apă (indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, 
deoarece ambele ar putea avea drept rezultat schimbarea 
numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces la apă 
prin conducte, numărul persoanelor cu acces la apă tratată, 
numărul persoanelor aprovizionate cu apă din sonde arteziene 
reperezintă rezultat sau produs? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 


2. Procesul investițional este marcat de o complexitate deosebită, 
generate atât de derularea sa sub influenţa factorului timp (în 
care pot fi întâlniți diferiţi factori economici perturbatori), cât şi 
datorită volumului mare de resurse care sunt implicate (de 
natura financiară, umană, materială etc.).? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
• Teoreticianul Harold Kerzner definește proiectul ca o serie de 


activități și sarcini care au obiective specifice ce nu trebuie 
îndeplinite ținând cont de anumite specificații, cu un început și 
un sfârșit bine definite, având un buget limitat și utilizând 
resurse umane și materiale ? 


•  Organizaţiile bine conduse au cel puţin patru categorii de 
obiective: profitabilitatea, este cea care furnizează resurse 
pentru activitatea viitoare? 


• Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de 
investiții, contribuind la construcţia susţinerii publice a 
programelor de investiții? 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: 
Evaluarea proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate. 
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6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală . 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil la: 
http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 7: Legislația Republicii Moldova referitoare la determinarea,  
aprobarea și aplicarea tarifelor 


Obiective 


 


• familiarizarea cu prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apă; 


• familiarizarea cu metodele de calculare a tarifelor bazată pe 
principiul acoperirii costurilor; 


• evedenţierea elementele noi în procesul de calculare a tarifelor; 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Principii, costuri, tarife, gradul de suportabilitate, consilii locale, 
servicii publice, canalizare, epurarea apelor uzate. 


Conținut 


 


 


 


Prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă din 2014 


Principiile de reglementare a tarifelor și aspectele pe care le 
reglementează Metodologia. Există o nouă Metodologie pentru 
determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciile publice 
de apă, de canalizare și epurare a apelor uzate din 18 decembrie 2014, 
aprobată prin Hotărârea 741 a Agenției Naționale de Reglementare în 
Energetică. Aceasta are drept scop stabilirea modului de calculare, 
aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate. 


În prezent este în vigoare noua Metodologie pentru determinarea, 
aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciile publice de apa, de 
canalizare și epurare a apelor uzate, (în continuare Metodologie) 
aprobată prin Hotărârea 741 a Agenției Naționale de Reglementare în 
Energetică, în 18 decembrie 2014. 


Metodologia stabileşte: 


Principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă 
tehnologică; 


Principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 
inclusiv a tarifelor diferențiate în funcţie de punctul de furnizare a 
apei potabile (la blocul locativ, casă individuală sau în apartament); 


Principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor 
pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate; 


Principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a 
acestora prin tarif; 
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Modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii 
între activităţile practicate şi serviciile furnizate de către operatori; 


Componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente 
furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


Modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an 
de valabilitate a prezentei Metodologii, anul de bază, şi modul de 
actualizare a acestora pentru ceilalți ani de valabilitate a prezentei 
Metodologii; 


Metoda de calculare a rentabilităţii;  


Metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între 
activităţile practicate şi serviciile furnizate. 


Metodologia este bazată pe următoarele principii de 
reglementare:  


Furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de 
alimentare cu apă tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public 
de canalizare şi epurare a apelor uzate în condiţii de siguranță şi cu 
utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 


Suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, 
minim necesare operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, 
filtrarea, transportul, distribuția şi furnizarea apei, colectarea, 
transportul şi epurarea apelor uzate; 


Desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar 
oferi operatorului posibilitatea de a recupera cheltuielile sale 
justificate, necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate şi 
recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltarea, 
renovarea şi reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi obţinerea unei rentabilităţi rezonabile; 


Asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor. 


Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de 
Metodologia din 2014 


Metodologia aprobată în 2014 aduce o serie de elemente noi în 
procesul de administrare a tarifelor. În continuare se vor prezenta cele 
mai importante dintre ele. 


Aprobarea planurilor de investiții. Metodologia stabileşte 
următoarele cerinţe faţă de planurile de investiţii urmate a fi 
aprobate, în scopul determinării tarifelor:  


Operatorul anual, până la 1 noiembrie, va elabora şi prezenta, 
autorităţii administraţiei publice locale spre aprobare, planul de 
investiţii pentru anul calendaristic următor, cu excepţia operatorilor 
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care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, care prezintă în mod 
obligatoriu Agenţiei, spre aprobare, planul de investiţii pentru anul 
calendaristic următor, în termen de până la 1 noiembrie. 


În planul de investiţii pentru anul calendaristic următor se reflectă, 
în mod obligatoriu următoarele: 


 a) compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor 
planificate integral şi pe fiecare compartiment şi obiect investiţional 
în parte, sursele de finanţare; 
b) descrierea succintă a obiectului de investiţii, argumentarea 
necesităţii obiectului, valoarea investiţiei, justificarea economică, 
tehnică, obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării investiţiilor 
(îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţi alimentării cu apă a 
consumatorilor, majorarea numărului de consumatori alimentaţi cu 
apă în urma dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă, 
furnizării serviciului public de canalizare la noii consumatori, 
reducerea numărului şi timpului întreruperilor, reducerea 
pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă, reducerea 
cheltuielilor etc.). 


Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se 
examinează şi se aprobă nu mai târziu de 31 decembrie.  


În planurile de investiţii prezentate de operatori nu se acceptă 
obiectele de investiţii în cazurile în care investiţiile: 


- Nu corespund cerinţelor stipulate în subpunctul 2) de mai 
sus; 


- Nu ţin de activitatea reglementată; 


- Ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite la 
cheltuieli; 


- Trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul 
companiilor de asigurare (asigurări incluse în tarif), 
deciziilor instanţelor de judecată etc.; 


- Nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu dau avantaj 
economic cuantificat şi duc doar la majorarea tarifelor. 


În decursul anului modificările în planul de investiţii aprobat se 
efectuează de către operator doar cu acceptul în scris al autorităţii 
competente care a aprobat planul anual de investiţii. Pentru 
modificarea planului de investiţii operatorul prezintă autorităţii 
competente propunerile sale de modificare cu argumentările privind 
necesitatea modificărilor propuse şi obiectivele care vor fi atinse în 
urma acestor modificări. Autoritatea administraţiei publice locale sau 
Agenţia, după caz, va examina şi, în termen de 30 zile lucrătoare de la 
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primirea solicitări de la operator, va accepta sau va respinge 
modificările la planul de investiţii propuse de operator, informând în 
scris operatorul. Operatorul este în drept să propună modificări la 
planul de investiţii pentru anul de gestiune până la 31 octombrie a 
anului de gestiune. 


Până la 1 martie a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă 
autorităţii administraţiei publice locale sau Agenţiei, după caz, un 
raport privind realizarea planului de investiţii, aprobat pentru anul 
precedent, în care se reflectă investiţiile conform planului şi cele 
efectiv date în exploatare, valoarea acestora, durata de funcţionare 
utilă, amortizarea reflectată în evidenţa contabilă, amortizarea 
anuală şi obiectivele atinse. Operatorul care furnizează serviciul 
public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş prezintă Agenţiei raportul privind realizarea 
planului de investiţii, aprobat pentru anul calendaristic precedent, 
concomitent cu solicitarea de modificare sau avizare a tarifelor, 
conform punctelor 50 şi 51 ale prezentei Metodologii. 


Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat 
se includ la determinarea tarifelor conform prevederilor prezentei 
Metodologii, iar investiţiile efectuate în afara planului de investiţii 
pot fi luate în calcul doar în cazurile în care acestea vor aduce un 
avantaj economic adiţional faţă de obiectivele prevăzute în planul de 
investiţii şi adecvat valorii acestor investiţii. 


Stabilirea tarifelor separate pentru consumatorii la nivel de 
apartament și consumatorii la nivel de casa la curte 


Punctul 59 din Metodologie prevede: În cazul încheierii cu 
consumatorii a contractelor directe de furnizare a apei potabile în 
apartamentele blocurilor locative, cheltuielile legate de deservire, 
întreţinerea şi reparaţia curentă a reţelelor interne de alimentare cu 
apă şi de canalizare din blocurile locative şi a contoarelor instalate în 
apartamente se iau în consideraţie şi se includ doar în tariful de 
furnizare a acestor servicii consumatorilor casnici din apartamente. 


Instituții diferite de aprobare a tarifelor pentru diferite categorii 
de operatori de servicii de alimentare cu apă și de canalizare 


Conform punctului 50 din Metodologie: Tarifele pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă tehnologică, de alimentare cu apă 
potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate 
se determină de către operatori, pentru fiecare an de reglementare „n” 
în conformitate cu prezenta Metodologie, şi se prezintă:  


Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei - spre 
examinare şi avizare, a tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare şi epurare a 







 


259 


 


apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş; 


 Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul 
de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş; 


Agenţiei – pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul 
public de alimentare cu apă potabilă şi a tarifelor pentru serviciul 
public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizat de operatori la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliile 
locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a 
tarifelor;  


Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul 
public de alimentare cu apă potabilă şi pentru serviciul public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de operatori la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor 
acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare 
internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de 
Consiliile locale; 


Agenţia aprobă, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
adresării motivate de către operatori, tarifele pentru serviciul public 
de alimentare cu apă potabilă şi tarifele pentru serviciul public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliul local nu a 
aprobat tarifele respective în termen de 60 de zile calendaristice de 
la data primirii de la Agenţie a avizului. 


 


Principiile de utilizare a mijloacelor financiare obținute din 
includerea uzurii și a cheltuielilor de întreținere și exploatare în 
tarif 


Punctul 61 ai Metodologiei prevede că mijloacele obţinute din 
includerea în tarifele pentru furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare a cheltuielilor privind amortizarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale vor fi utilizate de operator 
pentru dezvoltare, reconstrucţie, renovare, reînnoire şi reparaţii 
capitale (cu capitalizare) a sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi pentru rambursarea creditelor şi împrumuturilor 
luate de operator în acest scop. În cazul cînd operatorul, în perioada de 
valabilitate a prezentei Metodologii, va utiliza aceste mijloace în alte 
scopuri, autoritatea care aprobă tarifele va micşora cheltuielile privind 
amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului, 
în cuantumul utilizării nejustificate a acestora în alte scopuri. 


Punctul 62 din Metodologie prevede că cheltuielile materiale şi cele de 
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întreţinere şi exploatare să fie utilizate de către operator doar după 
destinaţie. În cazul neutilizării acestora, utilizării acestora în alte 
scopuri sau diminuării în urma efectuării investiţiilor, în perioada de 
valabilitate a prezentei Metodologii, autoritatea care aprobă tarifele va 
micşora aceste cheltuieli ale operatorului în anul următor în 
cuantumurile respective. 


Prevederile proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operator 


Conform prezentei Metodologii se vor determina, aproba şi aplica 
următoarele tarife la serviciile auxiliare furnizate de către operatori 
consumatorilor: 


Tarife distincte pentru instalarea contoarelor de apă în 
apartamentele blocurilor locative; 


Tarife pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale 
consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă; 


Tarife pentru racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale 
consumatorilor la reţeaua publică de canalizare;  


Tarife pentru branşare la reţeaua publică de alimentare cu apă, în 
cazul când consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de 
apă; 


Tarife pentru racordare la reţeaua publică de canalizare, în cazul 
când consumatorii au asigurat executarea racordurilor de canalizare; 


Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a 
instalaţiilor interne de apă ale consumatorului, care anterior au fost 
deconectate de către operator din cauza încălcări de către 
consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale; 


Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a 
instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor, care anterior 
au a fost deconectate de către operator din cauza încălcări de către 
consumatori a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale; 


Tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu 
apă a instalaţiilor interne de apă, la solicitarea consumatorului; 


Tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de canalizare a 
instalaţiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu 
excepţia cazurilor de reziliere a contractelor pentru prestarea 
serviciului public de canalizare; 


Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a 
instalaţiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la 
solicitarea consumatorului; 


Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a 
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instalaţiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la 
solicitarea consumatorului; 


Tarife pentru instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea 
consumatorului; 


Tarife pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la 
solicitarea consumatorului; 


Tarife pentru demontarea, verificarea metrologică de expertiză, 
remontarea şi sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită 
efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în rezultatul 
verificării se constată că contorul corespunde normelor; 


Tarife pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, 
remontarea şi sigilarea contorului în cazul cînd acesta a fost 
deteriorat din vina consumatorului; 


Tarife pentru demontarea contorului deteriorat din vina 
consumatorului şi instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul 
deteriorat nu poate fi reparat;  


Tarife pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în 
cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator; 


Tarife pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva 
operatorului a copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de 
consumator operatorului. 


Însă pentru a preîntâmpina și determina importanța fiecărei taxe sau 
tarif auxulia, terbuie efectuată o analiză atentă a costurilor efective 
generate de situațiile de mai sus și dacă aplciarea tarifelor poate fi 
subvenționată sau nu de căter autoritățile locale, acționari la compania 
de apă. 


În cazul în care se urmăresște creșterea gradului de contorizare, ar 
trebui realizată o analiză a tuturor costurilor care intervin și veniturile 
pe care le va genera în viitor, noul consumator prin branșare la apă sau 
racordare la canalizare. Poate prin aplicarea unor reduceri sau facilități 
la contorizare/racordare consumatorii sunt mai tentați să se racordeze 
legal la rețeaua companiei, astfel generând venituri. 


Determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile 
auxiliare 


În conformitate cu Metodologia tarifelor la serviciile auxiliare furnizate 
de operatori se determină anual separat pentru fiecare tip concret de 
serviciu „y” furnizat din categoria „z” de servicii auxiliare. Metodologie 
prezintă:  


Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Energetică - spre examinare şi 
avizare, a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori la 
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nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 


Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – pentru 
examinare şi aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de 
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care 
consiliul local respectiv a delegat Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică dreptul deplin de aprobare a tarifelor. 


În cazul cînd operatorii, în conformitate cu prevederile punctului 25, 
subpunctul 1) al prezentei Metodologii, prezintă la Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică tarifele pentru serviciile auxiliare 
spre avizare, Agenţia va examina materialele, va pregăti şi prezenta 
operatorului şi Consiliului local avizul privind cuantumul tarifelor 
necesare de a fi aprobate. 


Tarifele la serviciile auxiliare se aprobă pentru fiecare categorie şi 
fiecare tip de serviciu auxiliar, în dependenţă de indicatorii specifici 
de influenta asupra nivelului acestora. Tarifele la serviciile auxiliare 
nu pot fi modificate de operatori.  


În tarifele pentru branşarea/racordarea instalaţiilor interne de 
apă/de canalizare ale consumatorilor la reţelele publice de 
alimentare cu apă /de canalizare nu se includ cheltuielile aferente 
realizării lucrărilor de desfacere şi refacere a carosabilului şi/sau a 
trotuarelor. În cazul cînd astfel de lucrări sunt necesare de efectuat, 
operatorul va adăuga, la tarifele la serviciile auxiliare respective 
cheltuielile aferente efectuării acestor lucrări, determinate pe bază de 
deviz de cheltuieli, semnat de consumator şi operator. 


Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se publică 
în mass-media locală, întră în vigoare din data publicării. Tarifele la 
serviciile auxiliare aprobate de Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, întră în vigoare din data publicării.  


Operatorii sunt obligaţi să publice tarifele la serviciile auxiliare la 
sediile lor şi să le plaseze pe paginile web oficiale. 


În cadrul prezentării pregătite de către echipa de experți vom expune 
câteva comentarii și concluzii în legătură cu noua metodologie de 
tarifare. 


Exercitiu 1. Tarifele la serviciile auxiliare furnizate de operatori se 
determină anual separat pentru fiecare tip concret de serviciu 
„y” furnizat din categoria „z” de servicii auxiliare? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2. Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional 


aprobat se include la determinarea tarifelor conform 
prevederilor Metodologii, iar investiţiile efectuate în afara 
planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care 
acestea vor aduce un avantaj economic adiţional? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
• Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se 


publică în mass-media locală, întră în vigoare din data 
publicării? 


•  Până la la ce dată a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă 
autorităţii administraţiei publice locale sau Agenţiei, după caz, 
un raport privind realizarea planului de investiţii, în care se 
reflectă investiţiile conform planului? 


• Consumatori suportă doar cheltuielile justificate, minim 
necesare operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, 
filtrarea, transportul, distribuția şi furnizarea apei, colectarea, 
transportul şi epurarea apelor uzate? 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: 
Evaluarea proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate. 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală . 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 
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L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil la: 
http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 
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MODULUL IV: MANAGEMENTUL CALITĂȚII APEI SI APELOR UZATE 


Sesiunea 1: Importanţa calităţii 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări privind calitatea; 
• familiarizarea cu importanţa calităţii în prestarea serviciilor 


publice; 
• evedenţierea principiilor calitatăţii serviciilor de apă; 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Calitate, managemntul calităţii, controlul calităţii,  industria apei, 
ISO, sistem, clienţi. 


Conținut 


 


 


 


“Un sistem de management al calităţii nu vă garantează că veţi 
câştiga, dar lipsa lui vă poate face să pierdeţi" - H.J. Harrington 


Procesele complexe – de anvergură a privatizării, restructurării, 
liberalizării prețurilor şi eliminării subvențiilor – ce însoțesc reforma 
economică, precum şi transformările instituționale şi legislative, 
modificările profunde în mecanismele de coordonare la diferite 
niveluri în structurile operatorilor de servicii publice, concomitent cu 
tendința de aderare la un nou spațiu economic, prin integrarea în 
Comunitatea Europeană, constituie schimbări de fond, mutații 
semnificative şi de amploare, ce caracterizează spațiul românesc şi 
care se resimt ca potențiali factori generatori de performanță şi în 
„industria apei”. 


Lor li se adaugă starea de criză a economiei naționale, persistenţa 
dezechilibrelor şi disfuncţionalităţilor, destructurarea sistemului 
informațional şi relațional dintre agenții economici – operatorii publici 
– instituții publice. Toate acestea fac ca societățile să opereze în 
prezent într-un mediu caracterizat printr-o doza apreciabilă de 
aleatoriu, cu oportunităţi, dar mai ales cu restricții specifice, unele 
dintre ele total diferite de cele existente în economia de piață națională 
și cea europeană.  


În prezent, administrarea sistemelor publice de apă-canal în Romania 
se realizează sub comanda administrațiilor publice locale/județene, 
pentru care tranziția de la un sistem centralizat, către o nouă formă de 
economie şi societate, precum şi fenomenele asociate ei, pun în faţa 
societăţilor şi a managerilor acestora, noi exigente. 


Prin urmare, în raport cu preocupările şi frământările legate de 
activitatea curentă, ce presează puternic asupra echipelor manageriale, 
gândirea strategică trebuie să devină dominantă. 


În acest sens, indicatorii de performanţă pentru operatorii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare din România devin ţinte 
strategice pentru manageri, atât pentru cei derivați din legislația 
specifică – OPERAȚIONALI (legislație și contracte de delegare), cât și 
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pentru cei derivați din SISTEMELE UNICE DE CALITATE (standarde 
ISO), contribuind în acest fel la îmbunătățirea relaţiei consumator – 
operator, moment când se vor evidenţia elementele relevante, 
esențiale, prin INTEGRARE. 


Având drept punct de plecare, realizarea unei analize – diagnostic a 
mediului înconjurător în raport cu societatea, efectuată de operatori, 
se evidențiază principalele procese, transformări (prin schimbarea 
tehnologiei) şi mutațiile financiare induse de schimbarea sistemelor, la 
nivelul cerințelor tehnice actuale (cheltuieli suplimentare de reactivi, 
energie, etc.), precum şi de restricțiile şi oportunitățile pe care 
realitățile actuale şi de perspectiva imediată le oferă în raport cu 
cerințele clienţilor. 


Astfel, în contextul actual, al regionalizării serviciilor publice, sistemele 
de management a calității trebuie să pună în evidenţă, în mod 
sistematic, principalele caracteristici, tendințe şi influenţe posibile la 
nivel local, național şi global, prin analiza aspectelor economice (rata 
creșterii economice, inflație, venituri, infrastructura, balanța 
comercială, etc.), tehnice (nivelul creativității şi posibilitățile de 
aplicare rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice, nivelul 
tehnicii şi tehnologiei existente, etc.), socio-culturale (evoluția 
demografică, stilul de viață, comportamente, sisteme de valori, grad de 
cultură şi civilizaţie, obiceiuri de consum, etc.), politice (stabilitatea sau 
instabilitatea politică, politicile economice ale guvernului, hotărâri 
locale, etc.), fizice (situația resurselor energetice, de materii prime, 
etc.) şi nu în ultimul rând a resurselor umane (personal specializat 
pentru operarea sistemelor apă-canal, de conducere şi control).  


Implementarea cu succes a strategiilor abordate de fiecare operator, 
necesită luarea în considerație a specificului fiecărui sistem, respectiv a 
contextului în care se face punerea sa în aplicare, întrucât, în funcţie de 
aria de operare, dimensiunea societăţii, complexitatea sarcinilor de 
îndeplinit, tipul de tehnologie utilizat, gradul de incertitudine, asociat 
mediului şi nevoia de rapiditate a acţiunii, structurile organizatorice 
vor fi diferite. 


În acest context, operatorii de servicii publice apă – canal, au 
responsabilități contractuale pentru CLIENȚI, reprezentați atât de 
persoane fizice și persoane juridice (inclusiv asociațiile de proprietari) 
și în sfera AUTORITĂȚILOR, reprezentate de consilii locale, județene 
sau asociații de dezvoltare intercomunitare și responsabilități legale, în 
raport cu REGLEMENTĂRILE, reprezentate de cele pentru 
reglementarea serviciilor (ANRSC – Autoritatea Națională de 
Reglementare a Serviciilor Comunale, Sănătate Publică, Mediu, 
Gospodărire a Apelor, etc.). 


La nivelul CLIENȚILOR : 
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În “industria apei” din Romania, dar şi la nivel mondial sunt urmăriți 
peste patruzeci de indicatori chimici şi bacteriologici de operatorii de 
servicii şi autoritățile sanitare, care definesc caracterul de potabilitate 
al apei consumate de populație.  


Dintre acești indicatori de calitate, clienții sesizează vizual şi 
organoleptic calitatea apei (culoare, gust şi miros), dar şi prin prisma 
instalațiilor casnice pe care le folosesc (duritatea apei manifestată prin 
depunerile de calciu şi magneziu pe instalații). 


În mod similar, pentru apa uzată sunt monitorizați o serie de 
parametri de calitate, care definesc apa epurată, evacuată în emisari, 
pentru a fi redată în circuitul naturii. Activitatea de epurare și 
performanțele proceselor aferente stațiilor de tratare a apelor uzate, 
sunt necunoscute clienților, care vizează numai funcționarea rețelelor 
de canalizare. 


Astfel, în relația Client – Operator se evidențiază o serie de indicatori, 
caracterizați de client prin : preț – calitate – operativitate, iar de 
operator :  cheltuieli minime – profit maxim. 


La nivelul AUTORITĂȚILOR : 


Relațiile contractuale dintre Autoritate și Operator vizează 
administrarea sistemelor dezvoltate de autoritățile publice locale 
eficient, astfel încât să existe o capacitate continuă de resurse pentru 
mentenanță și dezvoltarea capacităților existente ale sistemelor apă – 
canal. În acest context, indicatorii de performanță sunt stabiliți prin 
contract. 


La nivelul REGLEMENTĂRILOR : 


Impunerile create de reglementările specifice în vigoare prin setul de 
indicatori a serviciului, la cerințele privind sănătatea publică, a celor 
legate de gospodărirea apelor și celor asociate protecției mediului, 
conduc la creșterea cheltuielilor aferente serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare și implicit la modificarea balanței 
indicatorilor de performanță.  


La aceste cerințe se adaugă ”șabloanele” sistemelor integrate ale 
calității, care produc efecte prin implementare și generează în mod 
asemănător indicatori de performanță. 


Elementul de noutate pe care îl va aduce lucrarea de față, constă în 
analiza indicatorilor de performanță specifici activității serviciilor 
publice apă – canal, în relația client – autoritate – operator - 
reglementare, prin analiza unui studiu de caz, pentru societatea 
APAVITAL, cât şi prin extinderea analizei la nivelul celorlalţi operatori 
din România, alături de experienţele ţărilor din Comunitatea 
Europeană, pentru a facilita gestiunea informațiilor și conferi statutul 
de ”indicatori reprezentativi” acestui segment de piață, punând 
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în ”coșul” analizei, toți indicatorii care reglementează și dictează 
progresul acestei societăți. 


În acest fel, managementul comercial al operatorilor serviciilor publice 
apă – canalizare - epurare, poate fi condus prin ansamblul indicatorilor 
sintetici, care conduc la eficiența administrării sistemelor, cu 
performanță.  


În Water Supply & Sanitation Working Notes - Note No. 9, May 2006 - 
Characteristics of well - performing public water utilities – de Aldo 
Baietti William Kingdom Meike van Ginneken, se arată că sistemul 
calității bazat pe indicatori de performanță a sistemului de utilități 
poate suferi un declin.6 


”In ultimele decenii, unele guverne au încercat să îmbunătăţească 
utilităţile de apă, dar, din păcate, cele mai multe au avut decât un 
succes limitat. Adesea, aceste deficienţe pot fi urmărite prin executarea 
necorespunzătoare a proiectelor de investiţii, care în multe cazuri ar fi 
putut fi depăşite printr-o mai bună gestionare. În ciuda cele mai bune 
intenţii, cu toate acestea, sistemele nu reflectă nevoile reale ale 
consumatorilor şi a ceea ce "ar putea fi" pentru a fi dispuşi să plătească 
serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Multe programe de 
îmbunătăţire a performanţei s-au concentrat doar pe schimbarea de 
utilitate, dar au neglijat mediul instituţional pe care-l înconjoară şi, mai 
important, factorii de decizie sau de actorii care influenţează prin 
stimulente atât în interiorul cât şi în afara întreprinderii. Primul pas 
critic este ca guvernul să recunoască în mod corespunzător interesul 
său de proprietate, spre deosebire de interesul politicii sale, şi a 
riscurilor financiare pe care le execută în calitate de proprietar. Fără 
acest lucru, precum şi crearea unei unităţi puternice, de monitorizare 
extrem de profesionist, stimulente pentru manageri, vor fi slabe. Cele 
mai multe programe de îmbunătățire a performantei au fost de 
asemenea extrem de optimiste, cu accent pe îmbunătăţirea sistemului 
de organizare şi fără a modifica stimulente financiare de bază pentru 
utilități (Banca Mondială 2004)”. În această situație poate să apară 
declinul de performanță a utilităților publice.   


Importanţa calităţii 


Conceptul “calitate“ are multe semnificaţii şi implicaţii, de la calitatea 
proiectului şi a fabricaţiei de produse la calitatea serviciilor (publice 
şi private) şi la calitatea întreprinderilor care realizează aceste 
produse şi servicii. Totuşi, indiferent de semnificaţia avută în vedere, 
“calitatea“ reprezintă un mijloc utilizabil într-un anumit scop în 


                                                           
6 New Designs for Water and Sanitation Transactions: Making Private Sector Participation Work for the Poor, 
WSP/PPIAF, 2002. 
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sine sau astfel spus, datorită calităţii, o întreprindere există pe piaţă şi 
se poate menţine competitivă, în mod continuu, deşi evoluează într-un 
mediu aflat în permanentă schimbare. 


Conceptul “calitate“ şi-a lărgit considerabil semnificaţia pe parcursul 
secolului al XX-lea. Pentru obţinerea şi menţinerea calităţii s-a trecut 
de la abordarea “controlul calităţii“ – implicând măsuri şi verificări ale 
procesului de producţie – la abordarea “managementul calităţii“ . 
Acesta, ca element strategic al managementului general al unei 
întreprinderi, este astăzi indispensabilă, în apriga competiţie pentru 
supravieţuire în condiţiile pieţei globalizate. 


Pieţele globale necesită strategii globale ale calităţii. În consecinţă, 
facilitând industriei europene (în ansamblul ei) accesul şi utilizarea 
adecvată a acestor instrumente ale calităţii, este posibilă dezvoltarea 
calităţii economiei europene. Pe de altă parte, calitatea este importantă 
şi pentru consumatorii finali de produse şi servicii. Rolul şi 
contribuţiile lor sunt esenţiale şi trebuie să fie, şi ele, avute în vedere. 


Informațiile privind calitatea serviciilor  


Conform unei analize comparate publicată în 2004 de către Comisia 
Europeană , la nivelul sectorului serviciilor comunitare de utilităţi 
publice din Uniunea Europeană există o tendinţă puternică de 
accelerare a investiţiilor susţinute din capitalul privat, în paralel cu o 
recunoaştere tot mai pronunţată a avantajelor mixării resurselor şi 
competenţelor din sectoarele public şi privat. Tot acelaşi studiu 
prezintă particularităţile a 27 de Parteneriate Public Private (PPP) 
dezvoltate în domeniul serviciilor, inclusiv cel al concesionării 
serviciului public de apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti. 
Concluzia principală care poate fi trasă din analiza efectuată de 
Comisia Europeană este aceea că, pentru sectorul de apă, deşi formele 
de PPP aplicate în mod curent fac parte dintr-o familie de structuri 
(concesiune, lease, BOT etc.), arhitecturile utilizate sunt de multe ori 
complexe şi implică atât probleme variate de proiectare şi 
implementare, cât şi o serie de constrângeri şi oportunităţi. 


Un alt element de diferenţiere a formelor de PPP îl reprezintă 
corelaţiile existente între soluţia aleasă şi politicile publice locale. 
Acestea sunt subordonate, de regulă, unui set de obiective 
fundamentale care acoperă: 


• Asigurarea competiţiei şi accesului la piaţa liberă; 


• Protejarea interesului public; 


• Maximizarea valorii adăugate pentru cetăţeni; 


• Definirea nivelului optim de finanţare a infrastructurii 
serviciilor, care să asigure pe de o parte viabilitatea şi 
sustenabilitatea proiectelor şi pe de altă parte să prevină 
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consumarea inutilă a unor resurse financiare; 


• Alegerea variantei optime de PPP, ţinându-se cont de următorii 
parametri: distribuţia echilibrată a riscurilor, asigurarea unei 
durate optime a realizării, definirea clară a responsabilităţilor la 
nivelul părţilor implicate. 


• Asigurarea unui sistem legislativ şi regulatoriu corespunzător, 
care să asigure suportul dezvoltării şi implementării PPP; 


• Asigurarea sustenabilităţii sectorului public şi social astfel încât 
să se creeze suportul deciziilor strategice referitoare la PPP. 


Abordarea de la care trebuie să se pornească pentru promovarea unor 
politici publice locale coerente în domeniul serviciilor, este una bazată 
pe nevoile beneficiarilor finali, respectiv consumatorii, care doresc 
servicii corespunzătoare de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
condiţiile asigurării unui management performant, regăsit într-un 
nivel suportabil al tarifului. Din punct de vedere metodologic, punctul 
de pornire în formularea unor astfel de politici rezidă în efectuarea 
unor analize de tipul  cauză-efect, prin care se urmăreşte identificarea 
motivelor care conduc la deficienţe în funcţionarea sistemului. 


Prin analiza sistemelor de management a organigramelor și 
regulamentelor interne a celor patru societăți comerciale, operatori de 
servicii publice de gospodărire comunală, a structurilor specializate de 
implementare și coordonare a sistemelor de management, s-au 
constatat următoarele aspecte : 


Sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a 
suferit transformări majore în ultimii ani, atât din punct de vedere 
tehnic, cât şi din punct de vedere organizatoric.  


Atât Strategia de dezvoltare durabilă pe termen mediu si lung, cât şi 
POS Mediu evidenţiază importanţa serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare în ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei 
şi nivelul de trai al acesteia. 


Raportul prezintă detaliat privind stadiul regionalizării serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi soluţiile de modernizare 
şi dezvoltare a acestor servicii şi să contribuie, astfel, la fundamentarea 
şi luarea unor decizii majore cu privire la direcţiile de acţiune în 
etapele ce vor urma. Raportul are în vedere cerinţele de dezvoltare 
durabilă a ţării, conservarea resurselor naturale şi protecţia mediului, 
în paralel cu dimensiunea socială a serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare, furnizate în prezent la cca. 55% din populaţia ţării 
şi de care, în perspectiva anilor 2025, va beneficia peste 95% din 
populaţia ţării în condiţii de calitate corespunzătoare şi la preţuri 
accesibile. Raportul de faţă plasează operatorii serviciilor comunitare 
de alimentare cu apă şi de canalizare în sfera întreprinderilor cu 
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participare publică, aşa cum sunt ele definite în Cartea verde a 
serviciilor publice de interes general şi încearcă să alinieze aceste 
servicii la cerinţele conceptului european, având la bază următoarele 
principii fundamentale : 


• Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea 
responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea 
serviciilor asigurate populaţiei; 


• Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de 
alimentare cu apă, canalizare-epurare şi creşterea gradului de 
acces a populaţiei la aceste servicii; 


• Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea 
gradului de monopol; 


• Atragerea finanţărilor comunitare şi extinderea contribuţiei 
acestora la finanţarea serviciilor comunale; 


• Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă; 


• Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a 
resurselor umane. 


Raportul are ca obiectiv principal realizarea unei evaluări de ansamblu 
a stării sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare din România în 
principal în anii 2009 şi 2010, atât din perspectiva evoluţiei faţă de anii 
precedenţi, cât şi din perspectiva provocărilor cărora operatorii din 
sectorul apei vor trebui să le facă faţă în viitorul apropiat. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, au fost supuse evaluării următoarele 
aspecte: 


• Starea serviciilor de alimentare cu apă - cu ajutorul următorilor 
parametri: populaţia cu acces la servicii de alimentare cu apă 
din sistem centralizat, lungimea reţelei de apă, cantitatea de apă 
produsă şi distribuită şi gradul de contorizare a consumatorilor; 


• Starea serviciilor de canalizare, pentru care au fost urmăriţi 
parametri: populaţia cu acces la servicii de canalizare, lungimea 
totală a reţelei de canalizare şi cantitatea de apă uzată colectată 
şi transportată respectiv, cantitatea de apă epurată; 


• Performanţele operatorilor regionali, pentru care au fost 
urmăriţi parametri: numărul localitatilor de operare şi stadiul 
de pregatire şi implementare a proiectelor de investitii în cadrul 
POS-ului de Mediu; 


• Performanţele financiare ale operatorilor regionali pentru care 
au fost urmăriţi parametri: venituri totale, cheltuieli, rezultatul 
financiar, numărul de angajaţi şi nivelul tarifului. 


De asemenea, a fost realizată o evaluare a modificărilor apărute în 
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mediul extern în anul 2010, schimbări la care operatorii au trebuit să 
se adapteze. Pentru realizarea demersului propus, au fost folosite date 
obţinute de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, de la Institutul Naţional de Statistică, 
de la Operatori regionali de servicii şi de la Comisiile de specialitate ale 
ARA. 


 


Exercitiu 1. Relațiile contractuale dintre Autoritate și Operator vizează 
administrarea sistemelor dezvoltate de autoritățile publice 
locale eficient, pentru mentenanță și dezvoltarea capacităților 
existente ale sistemelor apă – canal? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2.  Populaţia cu acces la servicii de alimentare cu apă din sistem 


centralizat  reprezintă un parametru a stării serviciilor de 
alimentare cu apă ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
•  Care sunt potențialii factori generatori de performanță în 


„industria apei”.? 


•  Controlul calităţii  implică măsuri şi verificări ale procesului de 
producţie – la abordarea “managementul calităţii“? 


• Care este rolul managemntului calităţii în prestarea serviciilor 
publice ? 


Materiale de 
referință 


1. New Designs for Water and Sanitation Transactions: Making 
Private Sector Participation Work for the Poor, WSP/PPIAF, 
2002. 
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MODULUL IV: MANAGEMENTUL CALITĂȚII APEI SI APELOR UZATE 


Sesiunea 2. Importanta managementului calitatii, inclusiv aspecte specifice 
pentru calitatea în serviciile publice 


Obiective 


 


• familiarizarea cu procesele serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare; 


• familiarizarea cu sistemului managementului calităţii ; 
• evedenţierea principiilor de furnizare a apei potabile de calitate 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Calitate, managemntul calităţii, ISO, sistem, procesul de 
management;procesul de furnizare a apei potabile; procesul de 
epurare a apelor uzate; procese suport, excelinţă. 


Conținut 


 


 


 


Sistemele de management a calitatii, a operatorilor de servicii publice 
de alimentare cu apa si canalizare/epurare din Romania, dezvoltă 
particularitati unice, in raport cu sabloanele practicate in tari din 
Uniunea Europeana. Aceste sisteme s-au dezvoltat, ca urmare a 
implementării standardelor de management multiple ISO si a 
reglementarilor legale specifice, mult mai severe si intr-o continua 
dinamica. Identificam la aceste organizatii componente solide, 
specifice calitatii, care se evidentiaza unitar – integrat in 
management,fiind in ”tinta radar” pentru asteptarile clientilor si a 
managementului organizational.    


Aplicatiile creeaza reguli si rezida in livrabile specifice ariei geografice, 
geopolitice si culturale, creeaza imunitate si dezvolta sistemul si 
radiaza implicit performanta specifica. 


Se remarca implicatii in zona tehnica – prin contributii la stabilirea 
pachetului de cerinte de reglemetare, prin avizarea lucrarilor de 
constructii si instalatii, protectia sisupervizarea surselor de apa si a 
evacuarilor de ape uzate in emisari si implicit la reducerea 
consumurilor  in raport cu noile tehnologii de actualitate, precum si cu 
cele neconventionale. 


In zona productiei – exploatarii sistemelor, se remarca o implicare 
directa asupra proceselor caregenereaza ”apa potabila” si ”apa uzata” 
care se asociaza cu relatiile publice,aspectele juridice si cele comercial 
- economice. 


Instrumentele de lucru si perfomanta personalului, alaturi de suportul 
managementului, reprezinta calea spre integrare cu succes a unui 
sistem de management eficient. 


Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare – epurare  din „industria 
apei”, are un sistem de management a calității ce presupune abordarea, 
identificarea¸ înţelegerea şi conducerea proceselor într-un sistem de 
control corelat cu asigurarea cerințelor, ceea ce permite identificarea 
rapidă a eficacităţii şi eficienţei organizaţiei în planificarea şi atingerea 
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obiectivelor sale. 


Problema fundamentală a acestui tip de management o reprezintă 
identificarea tuturor proceselor şi statuarea procedurilor asociate 
fiecărui proces (succesiunea etapelor, descrierea precisă a 
instrucţiunilor de lucru, stabilirea şi standardizarea de formulare care 
cuprind setul de informaţii necesare şi suficiente a regulilor, legilor, 
normelor de aplicare, impunerilor unui contract). 


Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare este condus prin 
intermediul proceselor, astfel: 


• Procesul de management; 


• Procesul de furnizare a apei potabile; 


• Procesul de epurare a apelor uzate; 


• Procese suport; 


• Activităţi suport. 


Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare 
au drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor şi 
trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de 
delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi 
programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi 
cerinţele indicatorilor de performanţă aprobate de autoritatea 
administraţiei publice locale. Fiecare proces din cadrul serviciului este 
generator de indicatori: 


• Indicatori de calitate apă potabilă; 


• Indicatori de calitate apă industrială; 


• Indicatori de calitate ape uzate (la intrarea în staţiile de 
epurare); 


• Indicatori de calitate a apelor epurate deversate în emisar; 


• Indicatori de calitate mediu. 


Aceşti indicatori imprimă caracteristicile de bază serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare : 


• Continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 


• Adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 


• Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de 
apă şi de canalizare; 


• Respectarea reglementărilor specifice din domeniul 
gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. 
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Caracteristicile de bază induc principiile specifice acestui tip de 
activitate : 


- Securitatea serviciului; 


- Tarifarea echitabilă; 


- Rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; 


- Transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând 
consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu 
asociaţiile reprezentative ale acestora; 


- Continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 


- Adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 


- Accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze 
contractuale; 


- Respectarea reglementărilor specifice din domeniul 
gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei. 


Documentatia tehnica pentru servicii de management al calitatii 


In contextul in care conducerea unei companii de utilitati este hotarata 
sa obtina performante in activitatile desfasurate, se impune o 
organizare sistematica, stabilirea unor obiective de atins, tinerea sub 
control a tuturor activitatilor cu modalitati de verificare a eficacitatii 
lor si de corectare a eventualelor deficiente constatate. Intr-un cuvant, 
un Sistem de Management al Calitatii. Standardizarea in domeniul 
calitatii ofera in acest scop ISO 9001:2000, drept cadru reglementat. 
Acesta contine elementele esentiale care, insumate, asigura o buna 
functionare a institutiei. 


Conditiile de standard 


Pentru o mai buna intelegere, este necesara o prezentare succinta a 
semnificatiei conditiilor stabilite de standardul ISO 9001:2000 pentru 
functionarea unui Sistem de Management al Calitatii: 


Conditia 4 : Sistemul calitatii prevede: 


• Identificarea proceselor desfasurate, a modului de desfasurare 
si a legaturilor dintre ele (procese de management, de asigurare 
a resurselor, de realizare a serviciilor si de monitorizare); 


• Documentarea Sistemului de Management al Calitatii prin 
Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri si instructiuni 
de lucru; 


• Stabilirea modului de elaborare, verificare, aprobare a 
documentelor si nivelele de responsabilitate implicate, precum 
si a regulilor de difuzare si retragere a documentelor; 


• Stabilirea regulilor de efectuare a modificarilor in documente si 
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date; 


• Stabilirea regulilor privind documentele externe; 


• Cerinte referitoare la identificarea, pastrarea, protectia, 
retragerea si arhivarea inregistrarilor calitatii, a caror 
mentinere demonstreaza functionarea Sistemului de 
Management al Calitatii. 


Procese aferente conditiei 4 – Sistemul calitatii: Elaborarea 
procedurilor, Controlul documentelor, Controlul inregistrarilor. 


Conditia 5: Responsabilitatea managementului prevede:  


• Definirea politicii conducerii privind calitatea, obiectivele si 
tintele de atins; 


• Orientarea politicii organizatiei catre client, in scopul 
satisfacerii cerintelor acestuia; 


• Organizarea functionala cu responsabilitati pe nivele ierarhice 
bine definite; 


• Definirea functiilor specifice de supraveghere a Sistemului de 
Management al Calitatii; 


• Definirea proceselor de comunicare in interiorul organizatiei; 


• Analiza periodica a functionarii Sistemului de Management al 
Calitatii. 


Procese aferente conditiei 5 – Responsabilitatea 
managementului: Intocmirea planului anual de activitate, Intocmirea 
BVC, Analiza managementului etc. 


Conditia 6: Managementul resurselor prevede: 


• Asigurarea resurselor necesare mentinerii si imbunatatirii 
Sistemului de Management al Calitatii; 


• Definirea modului in care este asigurata selectia, instruirea si 
evaluarea personalului; 


• Asigurarea infrastructurii necesare activitatii (spatii de lucru si 
utilitati, dotari cu utilaje, tehnica de calcul, mijloace de 
transport si comunicatii); 


• Asigurarea unui mediu de lucru adecvat desfasurarii activitatii 
in bune conditii. 


Procese aferente conditiei 6 – Managementul resurselor: 
Asigurarea infrastructurii, Investitii, Elaborarea fisei postului, Selectia 
personalului, Instruire, Evaluarea personalului etc. 


Conditia 7: Realizarea serviciilor prevede: 
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• Documentarea activitatilor specifice prin proceduri si 
instructiuni de lucru; 


• Focalizarea asupra proceselor desfasurate in legatura cu 
clientul si comunicarea cu acesta, pentru determinarea exacta a 
cerintelor sale in cadrul contractarii; 


• Planificarea activitatilor de proiectare – dezvoltare; 


• Stabilirea datelor de intrare si a datelor de iesire ale proiectului; 


• Analiza, verificarea si validarea proiectului, cu stabilirea 
functiilor implicate; 


• Stabilirea modului in care se fac modificari in cadrul proiectului; 


• Definirea modului in care decurge procesul de aprovizionare si 
stabilirea exacta a calitatii optime si a caracteristicilor 
produselor si serviciilor aprovizionate; 


• Aprovizionarea numai de la furnizori evaluati, care 
demonstreaza seriozitate si   capabilitate; 


• Verificarea produselor si serviciilor aprovizionate; 


• Principalele procese de asigurare a serviciilor: captare si 
aductiune, distributie, captare si epurare a apelor uzate;  


• Asigurarea identificarii si trasabilitatii produselor si 
materialelor aprovizionate si serviciilor prestate; 


• Interventia in cazul avariilor; 


• Verificarea si tinerea sub control a mijloacelor de masurare si 
monitorizare. 


Procese aferente conditiei 7 – Realizarea serviciilor: Contractare, 
Proiectare, Aprovizionare, Captare si aductiune, Distributie,  Captare si 
epurare ape uzate, Intretinere si reparatii, Intretinerea si controlul 
parcului de contori etc. 


Conditia 8: Monitorizare, analiza si imbunatatire prevede: 


• Stabilirea tipurilor de verificari, punctele in fluxurile de 
activitati in care acestea se fac si functiile responsabile; 


• Stabilirea si implementarea unor modalitati de masurare a 
gradului de satisfactie al clientului; 


• Planificarea si realizarea actiunilor de audit intern asupra 
Sistemului de Management al Calitatii; 


• Monitorizarea permanenta a fluxurilor de lucru si a calitatii 
produselor si serviciilor; 


• Identificarea neconformitatilor, stabilirea cauzelor care le-au 
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generat si a actiunilor corective, cu termene si responsabilitati, 
pentru eliminarea acestora; 


• Analiza datelor privind satisfactia clientului (inclusiv 
reclamatiile), conformitatea serviciilor, evaluarea 
subcontractantilor, pentru identificarea cailor de imbunatatire; 


• Determinarea si aplicarea actiunilor corective si preventive 
necesare perfectionarii Sistemului. 


Procese aferente conditiei 8 – Monitorizare, analiza si 
imbunatatire: Monitorizarea evenimentelor din retea, Monitorizarea 
indicatorilor fizico-chimici, biologici si bacteriologici, Masurarea 
satisfactiei clientului, Tratarea reclamatiilor, Audit intern, Tratarea 
neconformitatilor, Actiuni corective, Actiuni preventive, Analiza 
datelor etc. 


Ce aduce implementarea Sistemului de Management al Calitatii ? 


Indeplinirea cerintelor exprimate de standardul ISO 9001:2006 
confera un Sistem de Management al Calitatii performant, transparent 
si evolutiv. 


Un Sistem de Management al Calitatii certificat aduce urmatoarele 
beneficii: 


• Prin documentarea si tinerea sub control a fluxurilor de lucru 
creste eficacitatea acestora si calitatea serviciilor oferite. 


• Creste gradul de responsabilizare si incredere a personalului, 
oferind un cadru clar de desfasurare a atributiilor. 


• Existenta procedurilor accelereaza integrarea noilor angajati. 


• Procedurile permit implementarea unor aplicatii informatice de 
Managementul Documentelor si Fluxurilor de Lucru, precum si 
a aplicatiilor de Management Integrat (ERP). 


• Existenta unui Sistem de Management al Calitatii este aproape 
obligatorie in relatiile cu partenerii externi, demonstrand 
inscrierea organizatiei in tendinta mondiala din domeniul 
calitatii. Certificatul ISO 9001 este un argument pentru accesul 
organizatiei la programe de finantare. 


• Certificatul ISO 9001 este o cerinta pentru mentinerea 
licentierii operatorilor de utilitati. 


• Certificatul ISO 9001 reprezinta cartea de vizita a organizatiei, 
marind increderea partenerilor in calitatea serviciilor oferite. 


• Certificatul ISO 9001 este un argument puternic in cazul 
participarii la licitatii, in cele mai multe cazuri fiind o cerinta 
obligatorie exprimata in caietele de sarcini. 
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Deşi certificarea sistemului calităţii constituie pentru societăți – în 
special pentru operatorii de servicii publice apă/canal – o importantă 
modalitate de demonstrare a conformităţii cu cerinţele clienţilor 
(stabilite prin reglementări şi contracte), nu sunt suficiente pentru a 
asigura conducerea eficientă a acestora, în contextul celorlalte 
răspunderi pe care le au de îndeplinit, indiferent de caracterul public 
sau privat pe care îl dețin.  


Implementarea strategiilor de management al calităţii (ca, de exemplu, 
cele corespunzând satisfacerii criteriilor (Premiului European pentru 
Calitate) – orientate spre satisfacerea clienţilor şi bazate pe 
îmbunătăţirea continuă sprijinită de implicarea întregului personal – 
poate oferi societăților numai instrumentul necesar pentru creşterea 
competitivităţii lor. 


Exemple pentru companiile de apa-canalizare. 


În prezent, în România sunt aproximativ 300 de companii de apă. Se 
prevede ca prin acest program de regionalizare, să fie formate 
aproximativ 40 de operatori regionali prin consolidarea operatorilor 
mai mici într-un singur operator. În mod normal, regionalizarea are loc 
în interiorul judeţelor şi este condusă de cel mai mare operator de apă 
din regiune, care mai apoi absoarbe companiile mai mici în cadrul 
serviciilor sale de operare. Mulţi din operatorii mai mari operează 
acum urmând liniile de comercializare şi au beneficiat de pe urma 
Programelor de Îmbunătăţire a Performanţelor Financiare şi 
Operaţionale („PIPFO”) finanţat de BERD prin programe de dezvoltare 
municipală şi mai apoi de către Uniunea Europeană sau alţi donatori. 


O prima particularitate este determinată de tipul practicilor 
manageriale la nivelul tarilor din Uniunea Europeană, astfel încât se 
identifică astfel următoarele tipuri de practici manageriale : 


1. Management privat – întâlnit în România în orașele București și 
Ploiești 


2. Management public – întâlnit în toate celelalte localități 
(comune și orașe) sub două forme : 


2.1. Management public direct – prin servicii prestate de 
Unitatea Aministrativ Teritorială (constituite ca servicii, 
direcții, etc. în cadrul primăriei/consiliului județean) 


2.2. Management public indirect – prin servicii specializate 
prestate de operatori regionali în baza unui contract de 
delegare a gestiunii (constituite ca societăți comerciale pe 
acțiuni, la care acționarii sunt consiliile locale/județene)  


S.C. ApaVital S.A. Iași 
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Ideea implementării sistemului de management al calităţii a apărut 
urmare a stabilirii de către top managementul organizaţiei a misiunii şi 
obiectivelor strategice, în contextul procesului de aliniere la 
normativele şi standardele de calitate şi de performanţă în domeniul 
furnizării de servicii publice la nivel european. 


Avînd în vedere cerinţele actuale ale societăţii prin care se impune 
transparenţa asupra activităţilor şi proceselor desfasurate în cadrul 
unei organizaţii; un management adecvat, sprijinit în luarea deciziilor 
pe o serie de indicatori de performanţă calitativi şi cantitativi, 
implementarea şi certificarea sistemului de management a calităţii este 
“motorul” prin care, conform misiunii şi obiectivelor strategice ale top 
managementului, APAVITAL Iasi şi-a făcut publică intenţia de a acţiona 
pe toate planurile în vederea satisfacerii cerinţelor clienţilor 
organizaţiei. 


Managementul calităţii nu este o activitate de sine stătătoare, ci este 
parte integrată în managementul organizaţiei. Managementul calităţii 
organizează, controlează şi directionează resurse pentru atingerea 
obiectivelor calităţii. Cu alte cuvinte, managementul calităţii are ca 
obiective principale, obiective deduse din obiectivele strategice ale 
organizaţiei referitoare la stabilirea, implementarea şi menţinerea 
politicii în domeniul calităţii. 


În acest sens, standardul SR EN ISO 9000:2001 defineşte 
managementul calităţii ca: “Activităţi coordonate pentru a orienta şi 
controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea” 


Această definiţie indică clar ca managementul calităţii este parte 
integrantă a funcţiilor de management, facând ca sistemul calităţii într-
o intreprindere, să se intrepătrundă cu întreg sistemul de 
management. Managementul calităţii cuprinde atât controlul calităţii 
cât şi asigurarea calităţii, dar şi funcţiile de planificare şi îmbunătaţire 
a calităţii şi este implementat într-o intreprindere prin construirea 
unui sistem al calităţii. 


Prin managementul calităţii, o organizaţie urmăreşte să obţină 
produse sau să ofere servicii care : 


• Satisfac asteptările clienţilor ; 


• Sunt conforme cu standardele şi specificaţiile aplicabile ; 


• Sunt obţinute în condiţii de profit ; 


• Sunt oferite la preţuri competitive. 


Funcţionarea unui Sistem de Management al Calităţii se referă şi la 
asigurarea unui nivel corespunzator de pregătire pentru toti angajaţii 
şi schimbarea mentalităţii acestora în modul de realizare a obiectivelor 
preconizate. Astfel fiecare dintre noi trebuie să ia în considerare faptul 
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că printr-un sistem de calitate intreprinderea urmăreşte să obţină 
succese pe termen lung prin : satisfacerea clientului, obţinerea de 
avantaje pentru întreg personalul implicit prin obţinerea de avantaje 
pentru societate. În acest scop, calitatea reprezintă punctul central al 
tuturor activităţilor dintr-o organizaţie, ea realizându-se prin 
participarea întregului personal din intreprindere, respectând câteva 
regului de bază : 


• Nimeni din organizaţie nu este exclus, ci fiecare participă la 
implementarea calităţii acest lucru având un impact în 
percepţia clientului asupra calităţii serviciului prestat sau 
produsului furnizat cât şi în aprecierea societăţii ; 


• Nu numai clienţii externi trebuie satisfăcuţi, ci şi clienţii interni 
de asemenea. Din această cauză organizaţia trebuie văzută ca o 
înlănţuire de clienţi-furnizori-clienţi ; 


• Aprecierea organizaţiei de către societate poate avea deseori un 
rol vital în asigurarea succesului în afaceri ; 


Concluzionând cele câteva idei prezentate mai sus privind modul de 
funcţionare a unui Sistem de Management al Calităţii, putem spune că 
el se bazează pe o mentalitate în care rigoarea este valoarea 
fundamentală, în care improvizaţia sau stilul „las’ că merge şi aşa” sau 
„am destulă experienţă ca să fac cum ştiu eu” nu-şi mai găsesc locul. 
Succesiunea precisă de acţiuni, bazate pe procedura scrisă, însuşită 
pînă cînd devine o a doua natură, devine condiţia sine qua non7 a 
calităţii muncii unui salariat.  


Ţinând cont de domeniul de activitate a APAVITAL Iaşi, acela de 
unitate prestatoare de servicii publice; enumerăm mai jos câteva din 
modurile de abordare din punct de vedere a Strategiei Calităţii a 
activităţilor din cadrul organizaţiei: 


• Abordarea centrată pe client este baza tuturor eforturilor 
pentru îmbunătaţirea calităţii serviciilor publice. Îmbunătaţirea 
serviciilor trebuie să sublinieze dreptul clientului de a alege 
furnizorul; 


• Întelegerea clară a clientului este fundamentală pentru 
dezvoltarea serviciilor. Furnizorii de servicii publice trebuie să-
şi identifice clienţii interni şi din afara organizaţiei şi nevoile lor 
de bază referitoare la servicii şi trebuie să îşi dezvolte procesele 
de servicii din acestă perspectivă; 


• Procesele asociate serviciilor trebuie să fie transparente 
clientului; ele trebuind evaluate şi dezvoltate constant, clienţii  


                                                           
7 Sine qua non (lat., jur.): „fără de care nu se poate” 
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trebuind să poată participa şi influienţa dezvoltarea de servicii; 


• Procesul este producătorul fundamental al calităţii. Dezvoltarea 
constanta a aptitudinilor, competenţelor şi adaptării la 
activitate ale angajaţilor constituie o componentă esenţială a 
efortului pentru calitate; 


• Responsabilii de sectorul public, managerii şi personalul 
unităţilor prestatoare de servicii trebuie să se angajeze ei înşişi 
la îmbunătaţirea continuă a calităţii, productivităţii şi 
disponibilităţii serviciilor; 


• Evaluarea permanenta a serviciilor prestate, ca punct cheie în 
efortul pentru îmbunatatirea calităţii serviciilor; 


• Terminologia utilizată în cadrul organizaţiei trebuie pusă de 
acord cu terminologia standardizată (ISO 9000:2008) pentru 
managementul calităţii şi ţinerea sub control a calităţii. 


Obiective 


Obiectivul global : abordarea managementului mediului, asa cum se 
refera scopul principal al sistemului de management constă în 
“implementarea, actualizarea si dezvoltarea politicii comunitare 
asupra mediului si a legislatiei de mediu, ... si dezvoltarea durabila in 
C.E.” 


Obiectivul principal : managementul calitatii apei prin monitorizarea 
on-line a apei intr-o companie publica ce ofera servicii pentru 
transportul, distributia si tratarea apei potabile si uzate, APAVITAL 
Iasi. 


Obiectivul final : este descresterea poluarii la sursa (sectorul 
industrial) impreuna cu reducerea poluarii raurilor, care colecteaza 
apa uzata, epurată.  


Alte obiective: 


- Prevenirea pierderilor de apa; 


- Deprecierea calitatii apei potabile si alunecarea versantilor 
colinari datorita pierderilor de apa; 


- Diseminarea solutiilor implementate in aplicatii specifice de 
mqnagement al mediului. 


- Demonstrarea implementarii eficiente a normelor europene de 
protectie a mediului printr-un sistem novator, complet integrat, 
avand avantajul replicarii la scara larga. 


- Obiectivul principal al managementului calitatii apei constă în 
monitorizarea de proces și on – line a apei intr-o companie 
publica ce ofera servicii pentru transportul, distributia si 
tratarea apei potabile si uzate, APAVITAL Iasi, prin 
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implementarea unor solutii tehnice si metode novatoare (noi) 
de prevenire si control a poluarii in sectoarele cu grad ridicat de 
impact., finalitatea fiind pe de o parte reducerea poluarii la 
sursa (sectorul industrial) implicit a reducerii poluarii raului 
Bahlui, care este emisarul apelor uzate, iar pe de alta parte 
prevenirea deprecierii apei potabile si reducerea impactului 
pierderilor de apa asupra versantilor alunecatori prin controlul 
pierderilor de apa. 


Conceptia este o solutie integrata de masurare a poluarii prin tehnici 
moderne IT&C de transmisie de date si utilizarea de programme 
software specializate, aplicabile managementului de mediu. Aceasta 
aplicatie specifica necesita cerinte puternice a calitatii sistemului 
utilizat, date de cerintele particulare ale caracteristicilor monitorizate, 
cat si de sistemele existente la momentul implementarii: 


• Utilizarea unor solutii tehnice apropiate si/sau compatibile cu 
sistemele existente, in vederea unei usoare implementari; 


• Implementarea unor solutii de comunicare cu costuri cit mai 
rezonabile,dar respectind standardele de conexiune TCP/IP; 


• Asigurarea trasmisiei masuratorilor in timp real; 


• Aplicarea de tehnologii compatibile vu fiecare aparat de 
masurare Online in raport cu cel mai bun raport 
performanta/cost.  


Aplicarea celor mai bune tehnici de monitorizare si celor mai bune 
tehnologii (BAT) - referitoare Ia  managementul apei sunt necesare din 
doua motive: 
(i) verificarea incadrarii poluantilor in limitele admise - ELVs 
(Emission Limit Values), ca cerinta ce trebuie indeplinita; 
(ii) Evaluarea impactului tehnologiilor actuale de tratare, distributie, 
transport asupra poluarii mediului, prin analiza interna a datelor 
statistice rezultate ca urmare a achizitiilor de date, cit si a raportarilor 
si analizelor periodice a acestor date cu reprezentantii autoritatilor 
centrale din teritoriu. 


Modelul propus este un sistem de telemetrie bazat pe un modul de 
achizitii si de prelucrare date (Unitate locala) in limp real, de 
transmitere si procesare.  


Unitatea locala pentru achizitie si prelucrare a datelor este construita 
pt utilizarea de programe software specializate. Serverul de date 
include: modulul de administrare si control ce supervizeaza fluxul 
general de date, modulul de acces si securitate, modulul de configurare 
a parametrilor, etc, fiind utilizat HTML si HTTP pt transmiterea 
informatiilor la statiile de lucru (utilizatorii finali). 


Unitatea locala pentru achizitii date si conexiunea internet se bazeaza 
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pe existenta unui microcontroller cu suport TCP/IP. Unitatea 
colecteaza date analogice sau digitale (AI, DI), in timp real, 
transmitandu-le prin internet catre serverul de date. 


Acolo unde nu exista transmisie telefonica sau Internet, poate fi folosit 
un modul radio de transmisie date. 


Statia de lucru (utilizatorul final) poate citi in timp real datele de la 
unitatile locale, poate afisa istoricul diferitelor procese monitorizate, 
poate afisa toti parametrii care sunt in afara limitelor admisibile si 
poate face statistici cu datele achizitionate.Utilizarea unei retele 
integrate bazata pe protocol TCP/IP are urmatoarele beneficii: cost 
scazut de implementare ceea ce duce la o patrundere rapida pe piata; 
posibilitate de upgrade a sistemului functie de cerintele TCP/IP, usor 
de “intretinut”, siguranta in exploatare, posibilitatea adaptarii 
sistemului unei alte aplicatii; cost total scazut ; inalta compatibilitate 
cu standardele software si interoperatibilitate cu standardele de retea. 


Prezenta aplicatie va fi inclusa in sistemul informatic integrat de 
management al APAVITAL, care contine modulele SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition), GIS (Geographic Information System), 
ERP (Enterprise Resource Planning) si managementul documentelor. 


Modelul prezentat are ca tinta doua directii importante de actiune ale 
organizatiei: 


- Managementul calitativ al apelor uzate. Principala problema o 
prezinta statiile de tratare a apelor uzate din localitățile rurale 
pentru care apele influente au valori ale parametrilor fizico – 
chimici peste limitele reglementate, ceea ce conduce la 
ingreunarea proceselor de tratare. Acest lucru derivă din lipsa 
racordurilor la rețelele de canalizare, debite insuficiente de ape 
uzate cu variații mari de calitate, ceea ce conduce la 
imposibilitatea incadrarii in valorile stabilite si reglementare 
prin autorizatiiile de mediu si de gospodarire a apelor. 


- Managementul calitativ al apei potabile. Pentru acest tip de 
activități se înregistrează două situații : 


• Retele de distribuție vechi apei (in municipii : Iași și Pașcani, 
precum și în micile orașe Hârlău, Târgu Frumos și Podu Iloaiei) 
foarte vechi (în Iași primele conducte datand din din anul 
1911), pot aparea urmatoarele consecinte: posibila depreciere a 
calitatii apei furnizate, nerealizarea conditiilor tehnice de 
furnizare, pierderi de apa, accidente ecologice prin alunecarea 
zonelor colinare in care pot aparea pierderi de apa (orasul Iasi 
este situat pe 7 coline). Un alt aspect important este 
imposibilitatea controlului volumului de apa distribuit in retea, 
implicit a realizarii bilantului intre apa furnizata clientilor si cea 
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intrata in statia de epurare. 


• Rețele noi de distribuție a apei (în localitățile rurale) au lungimi 
mari cu rezervoare de înmagazinare care conduc la degradarea 
calității apei în raport cu numărul de branșamente și 
consumurile înregistrate de clienți.  


Incadrarea in cerintele specificate in Autorizatiile de Gospodarire a 
Apelor si Autorizatiile de Mediu, implicit respectarea cerintelor actuale 
impuse de legislatia in vigoare cu privire la utilizare nămolurilor 
provenite din stațiile de tratare a apelor uzate și a apelor din procesele 
de tratare a apei potabile. 


Aceste cerințe sunt elemente din cerințele standardelor SR EN ISO 
14000 – Sistemul de management de mediu și SR EN ISO 22000 – 
Siguranța alimentului. 


Toate măsurile adoptate ca urmare a implementării standardelor ISO 
conduc la dezvoltarea unor relatii mai bune cu comunitatea 
localităților din ariile de deservire și rezolvarea graduală a 
neconformităților sistemelor create de Unitățile Administrativ 
Teritoriale. 


În acest context certificarea integrată a sistemelor de calitate şi 
management de mediu s-a realizat efectiv de operatorul de servicii 
regional S.C. ApaVital S.A. prin obţinerea certificărilor acordate de 
Societatea Română de Atestare a Calităţii (SRAC) şi confirmate de 
Institutul Internaţional de Certificare IQNet astfel : 


• Certificat nr. 1228 / 3 din 27 iulie 2011 SR EN ISO 9001 (ISO 
9001 : 2008 ) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare – epurare are implementat şi 
menţine un sistem de management al calităţii. 


• Certificat nr. 299 / 2 din 27 iulie 2011 SR EN ISO 14001 : 2005 
(ISO 14001 : 2004 ) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară 
servicii de alimentare cu apă şi canalizare – epurare are 
implementat şi menţine sistemul de management de mediu. 


• Certificat nr. 227 / 2 din 27 iulie 2011 SR OHSAS 18001 (OHSAS 
18001 : 2007) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare – epurare are implementat şi 
menţine sistemul de management de al sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale. 


• Certificat nr. 26 / 1 din 27 iulie 2011 SR EN ISO 27001 (ISO 
27001 : 2005) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare – epurare are implementat şi 
menţine sistemul de management al securităţii Informaţiilor. 


• Certificat nr. 291 din 10 iunie 2011 SR EN ISO 22000 (ISO 
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22000 : 2005) prin care APAVITAL Iasi care desfăşoară servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare – epurare are implementat şi 
menţine sistemul de management al siguranţei alimentului. 


Prin certificare,  potrivit definiţiei date de Organizaţia Europeană 
pentru Calitate (EOQ), se înţelege ,,procedura şi activitatea desfăşurată 
de un organism autorizat pentru determinarea, verificarea şi atestarea 
scrisă a calităţii produselor sau proceselor în concordanţă cu 
obiectivele stabilite”.Prin urmare, certificarea reprezinta o modalitate 
de atestare a conformităţii produselor, servicilor, proceselor, 
sistemului de management al calităţii unei organizaţii, cu un referenţial 
prestabilit, atestare pe care o realizează un organism neutru, 
independent de producător şi beneficiar, denumit organism de 
certificare. 


Exercitiu 1. Măsurile adoptate ca urmare a implementării standardelor ISO 
în cadrul  serviciilor de alimentare cu apă,  conduc la 
dezvoltarea unor relaţii mai bune cu comunitatea localităților 
din ariile de deservire create de Unitățile Administrativ 
Teritoriale? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2.  Sistemul de Management al Calităţii este obligatorie în relaţiile cu 


partenerii externi. Certificatul ISO 9001 este un argument pentru 
accesul organizaţiei la programe de finanţare? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
•  Ce reprezintă procedura şi activitatea desfăşurată de un 


organism autorizat pentru determinarea, verificarea şi 
atestarea scrisă a calităţii produselor sau proceselor în 
concordanţă cu obiectivele stabilite ? 


•  La  ce duce lipsa racordurilor la rețelele de canalizare, debite 
insuficiente de ape uzate cu variații mari de calitate ? 


• De ce este necesar de a implementat standarde internaţionale 
ISO în managementul serviciilor publice de apă şi canalizare ? 


Materiale de 
referință 


1. New Designs for Water and Sanitation Transactions: Making 
Private Sector Participation Work for the Poor, WSP/PPIAF, 
2002. 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 1. Dezvoltarea misiunii și viziunii 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări teoretice a procesului de 
planificare strategică; 


• analiza esenței  Strategiei în planificarea dezvoltării companiei ; 
• evedenţierea principiilor componete a procesului de planificare 


strategică ca viziunea şi misiunea. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planificare, strategie, dezvoltare, documente de planificare, 
viziune, misiune, peratorul de apa și canalizare. 


Conținut 


 


 


 


Planificarea strategică reprezintă un proces continuu, la nivel 
decizional, care țintește dezvoltarea sau îmbunătățirea mediului 
organizației/ întreprinderii, prin realizarea misiunii și obiectivelor 
propuse. La nivel de documente de planificare, vorbim despre 
elaborarea unui plan, program, altfel spus, unui set de direcții și 
abordări, pe care managerii le aplică pentru conducerea organizației, 
care reprezintă o modalitate de a construi un consens, bazat pe o 
viziune comun a întregii organizații/ comunități, în vederea asigurării 
prosperității.  


Planificarea strategică este o modalitate complexă de influențare a 
viitorului unei comunități, este un proces, prin intermediul căruia se 
determină ce anume intenționează organizația sau comunitatea să 
facă/ să dezvolte și cum își va atinge scopurile propuse. Complexitatea 
procesului de planificare strategică derivă din analiza inițială a 
condițiilor existente la nivel local, a interacțiunilor specifice din cadrul 
comunității și a factorilor externi, care influențează comunitatea. Pe de 
alta parte, schimbările ce urmează a fi făcute trebuie să influențeze 
întreaga comunitate. Sunt, astfel, combinate perspectivele pe termen 
lung cu acțiunile pe termen scurt.. 


Planificarea strategică este un proces sistematic continuu, în care se 
iau decizii privind rezultatele vizate, felul cum vor fi obținute aceste 
rezultate și modalitatea de evaluare și analizare a acestora. 


Operatorul de apa și canalizare poate, prin intermediul procesului de 
planificare strategică:  


• să lucreze împreună cu Fondatorul pentru a crea o viziune și 
misiune comună privind utilitățile;  


• să dezvolte țeluri și obiective pentru a realiza aceasta viziune;  


• să identifice strategii pentru a elimina distanța dintre obiective 
și performanța curentă în direcțiile cheie de dezvoltare;  


• să elaboreze planuri de acțiuni pentru transpunerea strategiilor 
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în practică în vederea îmbunătățirii operațiunilor. 


 
Figura 30. Esența Strategiei în planificarea dezvoltării companiei 


Planificarea strategică vizează acțiuni pe termen lung și include:  


1. Stabilirea obiectivelor sau definirea a ceea ce înseamnă „succes” 
pentru organizație. 


2. Analiza informațiilor sau revizuirea caracteristicilor 
organizației și a mediului de conectare a avantajelor interne 
la oportunitățile externe.  


3. Alegeri strategice sau luarea unor decizii privind orientarea 
companiei, precum și stabilirea unor obiective strategice. 
Șansele strategice apar în mod normal din cauza faptului ca:  


(a) Aspirațiile și cerințele proprietarilor și/sau managerilor 
s-au schimbat (sau indivizii ca atare s-au schimbat);  


(b) S-a schimbat mediul:  


• oportunitățile pe piață s-au înmulțit/au scăzut; 


• tehnologia oferă mai multe oportunități/comportă mai 
multe amenințări;  


• economia a avansat/s-a deteriorat sau a dus la 
modificarea modului, în care este distribuita bunăstarea;  


• politicile și/sau cadrul legislativ s-au schimbat.  


Pe durata planificării strategice sunt investigate o serie de aspecte 
esențiale:  


• Care este misiunea organizației/comunității?  


• Care este rolul organizației/comunității? 


• Ce valori și principii deține organizația/ comunitatea? 


• Care sunt oportunitățile și amenințările, de care trebuie să 
se țină seama?  


• Care sunt punctele tari și punctele slabe ale 
organizației/comunității?  


• Care sunt obiectivele organizației comunității?  


• Care sunt așteptările membrilor organizației/comunității?  
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• Cum își va măsura organizația/comunitatea propriile 
performanțe?  


• Cine și când va implementa obiectivele organizației? 


• Cum va utiliza organizația/comunitatea aceste informații 
pentru a aduce îmbunătățiri situației prezente?  


Scopurile principale ale planificării strategice în domeniul apă și 
canalizare sunt:  


• îmbunătățirea performanței prestării serviciilor; 


• crearea unor structuri instituționale relevante; 


• creșterea nivelului de răspundere instituționala, 
departamentală, individuală; 


• creșterea transparenței decizionale și a comunicării între 
conducere, angajați și factorii interesați; 


• stabilirea de priorități pentru alocarea eficientă și eficace a 
resurselor. 


• argumentarea și atractivitatea pentru atragerea 
investițiilor în apă-canalizare; 


• racordarea la Planul de dezvoltare al comunității și la 
Strategia locală și națională; 


• creșterea atractivității în fața potențialilor investitori. 


Viziunea este ceea ce se dorește a fi organizația în viitor, o stare ideala 
a acesteia. Presupune o gândire dinamică și capabilă să evalueze pe 
termen lung șansele reale de dezvoltare ale organizației.  


O viziune bună, care surprinde elementele cele mai importante ale 
organizației, trebuie să se caracterizeze prin următoarele: 


• Starea ideală, care se proiectează în viitor să aibă la bază 
realitatea curentă a companiei. 


• Să genereze o atitudine de încredere în viitor și în posibilitățile 
organizației de a se dezvolta în sensul transformării viziunii 
propuse în fapte. 


• Viziunea trebuie să fie rezultatul muncii întregii echipe 
manageriale/a tuturor membrilor fondatori în cazul firmelor 
mici. 


• Oferă posibilitatea tuturor membrilor organizației să își 
identifice interesele și deci să-și construiască motivația 
necesara pentru îndeplinirea ei. 


• Poate fi împărtășita de toți membrii organizației. 
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Viziunea răspunde la întrebarea: Ce vreau să fiu?, iar orizontul de 
timp care ar trebui să răspundă la întrebarea aceasta se refera la 7-10 
ani. 


Exemple de viziuni ale Operatorilor din România: 


 


 


 


 


 


Misiunea identifică rolul întreprinderii în sistem, precum și rezumatul 
analitic al funcțiilor și responsabilităților de bază ale acesteia, factorii 
interesați primari (clienți, parteneri etc.) și principalele produse ale 
acesteia, răspunzând la întrebările: ”cine suntem ca organizație?”, ”ce 
facem?”, ”pentru cine facem?”.  


Este important de specificat că  Operatorul apă-canal trebuie să 
conștientizeze faptul că răspunsul la întrebarea „Pentru cine facem?” 
este pentru toată comunitatea. 


Pe scurt, misiunea unei organizații comunică ce este organizația 
respectivă și ce vrea ea să facă pentru aceasta societate. 


În declarația de misiune trebuie luați în considerare 3 factori: nevoile 
consumatorului, grupurile de consumatori/ beneficiari, tehnologiile 
utilizate sau cum satisfacem nevoile consumatorilor. 


Pentru a obține performanțe, companiile trebuie să utilizeze o 
exprimare clară și corespunzătoare a misiunii. 


Misiunea răspunde la întrebarea: Cum facem să îndeplinim viziunea? 


Exemple de misiuni care pot fi formulate la nivelul unui Operator 
de Apă și canalizare: 


“Creșterea satisfacţiei clienţilor prin îmbunătăţirea calităţtii apei 
oferite, produsă prin utilizarea de tehnologii şi echipamente 
performante – succesul Companiei depinde de calitatea şi extinderea 
serviciilor oferite la tarife suportabile.” 


“Reducerea poluării factorilor de mediu: apă, aer, sol – toate în 
beneficiul comunităţii - și implementarea celor mai bune practici 
disponibile în procesele de fabricație şi pentru distribuția apei și 
epurarea acesteia.” 


„Educarea şi conștientizarea utilizatorilor asupra resursei naturale – 
apa – este una dintre principalele preocupări.” 


„Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajaţilor faţă de care ne 
declarăm responsabili fără discriminare.” 


“Vom deveni operatorul preferat la nivel regional de furnizare de 
servicii de alimentare cu apă şi canalizare la standarde înalte de 
calitate, cu respectarea cerințelor şi standardelor de protecţie a 
mediului” – Compania de apă ARAD. 


“Vom asigura operativitatea şi calitatea tuturor serviciilor 
furnizate” – ACET Suceava. 
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„Utilizarea cat mai eficientă a resurselor umane şi materiale.” 


“Credibilitate în cazul tuturor factorilor interesați, spunând ceea ce 
vom face şi facând ceea ce am spus.” 


“Dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţii 
locale.“ 


“Aplicarea celor mai bune soluţii ştiinţifice şi tehnice, prin promovarea 
în Companie a unor programe de cercetare - dezvoltare în domeniul 
apei.“ 


Exemple de misiuni ale Operatorilor de Apă și canalizare din România: 


 


 


 


 


 


 


 


 


Misiunea este neschimbată, viziunea poate fi modificată în timp. 
Termenul de viziune are o arie mai largă de cuprindere și un orizont 
temporal prelungit în timp ce misiunea se bazează pe elemente ale 
momentului prezent  – concepte, teorii. În timp ce viziunea exprima o 
stare ideală, misiunea exprima o evoluție spre aceasta stare. 
Viziunea se concentrează pe imaginea internă a organizației și pe 
aspirațiile managementului, în timp ce misiunea se concentrează pe 
imaginea externă a organizației și pe determinanții sau factorii 
decizionali ai managementului. 


 


Figura 31. Procesul de creare a viziunii și misiunii unei organizații 


Figura de mai sus indică necesitatea primordială a formulării viziunii și 


Misiune APAVITAL IASI - Furnizarea continuă a serviciilor de 
alimentare cu apă, canalizare și epurare către toți consumatorii 
respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate şi eficiență. 


Misiune ACET Suceava - Asigurarea furnizarii serviciilor de apă 
şi canalizare – epurare a apelor uzate pentru toţi utilizatorii din 
aria de operare în condiţii de calitate şi continuitate, 
manifestând flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele acestora, 
precum si transformarea intr-un partener credibil şi atractiv 
pentru potenţialii investitori, realizând o activitate rentabilă 
ţinând cont, în acelaşi timp, de suportabilitatea socială a 
cheltuielilor aferente serviciile prestate. 



http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=372

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=373

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=439
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misiunii împreună cu Fondatorul Operatorului de apă și canalizare, 
care, în cazul companiilor din Republica Moldova este reprezentat de 
Autoritățile Publice Locale (Primăria/ Consiliul local). De menționat, 
este că în cazul existenței mai multor co-fondatori (pentru 
întreprinderile intercomunitare), aprobarea misiunii și obiectivelor 
strategice are loc în toate Consiliile localităților implicate. 


Pe de altă parte, în stabilirea viziunii și misiunii, este imperativ să se 
țină cont de faptul, că, spre deosebire de alte sectoare economice, 
serviciile publice sunt în serviciul întregii comunități. Respectiv, o 
misiune bine definită ar trebui să fie axată pe asigurarea unui nivel 
înalt al condițiilor de trai și al sănătății cetățenilor și a unui mediu 
ambiant curat și sănătos, prin dezvoltarea durabilă a infrastructurii de 
alimentare cu apă și canalizare și prin prestarea serviciilor calitative. 


Exercitiu 1. Este planificarea strategică o modalitate complexă de 
influențare a viitorului unei comunități, este un proces, prin 
intermediul căruia se determină ce anume intenționează 
organizația sau comunitatea să facă/ să dezvolte și cum își va 
atinge scopurile propuse. ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de 
mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Se concentrează viziunea pe imaginea internă a organizației și 


pe aspirațiile managementului, în timp ce misiunea se 
concentrează pe imaginea externă a organizației și pe 
determinanți sau factorii decizionali ai managementului.? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
•  Ce reprezintă procesul de planificare strategică ? 


•  La ce întrebare trebuie să răspundă  viziunea ? 


•  Care este rolul misiunea întreprinderii în sistemul și rezumatul 
analitic al funcțiilor și responsabilităților de bază ale acesteia? 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
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PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat 
de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8.  Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 2. Analiza mediului întreprinderii 
Obiective 


 


• familiarizarea cu conţinutul şi rolul mediului de marketing; 
• analiza mediului intern al întreprinderii; 
• evedenţierea principiilor componete a mediului extern al 


întreprinderii. 
• familiarizarea principalele componente a analizei SWOT. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Mediul de marketing, factorii mediului intern, factorii mediului 
extern , viziunea, analiza SWOT. 


Conținut 


 


 


 


Conținutul și rolul mediului de marketing 
Mediul întreprinderii trebuie privit ca un ansamblu al subiecților, 
forțelor și condițiilor interne și externe, în interiorul și sub acțiunea 
cărora compania stabilește și menține relațiile cu clienţii. El constituie 
premiza şi cadrul ce asigură elaborarea celei mai adecvate strategii 
ţinând seama atât de forţa, cât și de slăbiciunile întreprinderii, atât de 
punctele tari cât şi de cele slabe.  


Viziunea întreprinderii asupra mediului în care îşi desfăşoară 
activitatea are implicaţii ample asupra complexităţii sarcinilor de 
analiză şi previzionare. De aceea, conceptul de mediu de marketing 
pentru manager trebuie să fie clar conturat astfel încât să poată 
identifica factorii cei mai importanţi în funcţie de care vor evolua 
modificările esenţiale.  
Mediul general are două componente: mediul intern şi mediul extern, 
caracterizate prin elemente specifice şi modalităţi proprii de acţiune în 
cadrul întreprinderii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 31. Mediul general de marketing al întreprinderii 


În literatura de specialitate se remarcă preocuparea pentru analiza 
mediului extern, pentru unii autori mediul intern fiind o componentă a 
micromediului. 
Desigur, pentru activitatea de planificare strategică rolul esenţial îl are 
mediul extern al organizaţiei, dar însuşirea opticii de marketing, nu 
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numai că nu poate face abstracţie, dar nu poate să ignore mediul intern 
al organizaţiei, deoarece strategia de marketing în special, politicile de 
marketing ale companiei în general, sunt două părţi ale strategiei şi 
respectiv politicii întreprinderii.  
Mediul intern al întreprinderii reflectă totalitatea activităţilor şi 
condiţiilor în care Operatorul îşi desfăşoară activitatea, precum şi 
raporturile pe care fiecare dintre direcțiile companiei le întreţine cu 
celelalte compartimente ale întreprinderii. Mediul intern “are un rol 
deosebit asupra oportunităţii, organizării şi eficienţei mixului de 
marketing reprezentând cadrul ce trebuie adaptat cerinţelor mediului 
extern şi totodată, sistemul care aplică şi verifică orientările şi 
schimbările impuse de activităţile de marketing”. 
Prin esența sa, mediul intern al întreprinderii poate fi reprezentat în 
felul următor: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 32. Mediul intern al întreprinderii 


Totodată, în ceea ce privește structura mediului intern, există de 
asemenea mai multe puncte de vedere, fiecare însă pune accent pe 
unele elemente fără a le exclude pe celelalte. 


Considerăm, că în viziunea de marketing, rolul compartimentului de 
marketing sporește substanțial în cadrul organizației și ca urmare, 
mediul intern de marketing devine mult mai important decât în trecut. 
Dar, în activitatea lor, managerii de marketing trebuie să conlucreze cu 
managerii celorlalte compartimente: cercetare-dezvoltare, producție, 
aprovizionare, financiar-contabil, personal, și evident cu conducerea 
superioară a întreprinderii, atât în elaborarea politicii de marketing cât 
și în îndeplinirea ei, în așa fel încât întreprinderea să-și poată atinge 
obiectivul suprem – obținerea unui profit cât mai mare prin 
satisfacerea în cele mai bune condiții a cerințelor clienților. 


Prin urmare, sunt componente ale mediului intern de marketing ale 
întreprinderii: conducerea și stilul de conducere al acesteia, 
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organizarea internă reflectată în organigramă, resursele materiale și 
umane și bineînțeles variabilele ce alcătuiesc mixul de marketing. Ele 
reflectă atât motivația ce stă la baza activității întreprinderii cât și 
experiența să tehnică, comercială, comunicațională, accesibilitatea la 
informație, etc. 


Desigur, conducerea și organizarea internă a întreprinderii, stilul de 
conducere practicat de manageri, joacă un rol esențial, deoarece în 
final adoptarea unei anumite strategii și tactici, depinde de atitudinea 
conducerii, de optica în care aceasta abordează desfășurarea întregii 
activități. 


Maniera în care se realizează conexiunea acestora cu mediul extern al 
întreprinderii se exprimă în final, în succesul firmei. 


Mediul de marketing extern reflectă ansamblul factorilor ce exercită 
direct sau indirect influențe asupra întreprinderii și se află în afara 
sistemului ei de control, dar care determină performanțele ei. El are 
două componente: micromediul şi macromediul. 
 


 
Figura 33. Mediul extern 


 


Mediul de marketing extern – componentă esențială 


Datorită complexităţii şi multidimensionalităţii mediului în care îşi 
desfăşoară activitatea întreprinderea, în literatura de specialitate 
există încă numeroase puncte de vedere cu privire la conceptul de 
mediu extern. Astfel, la modul cel mai general, Kotler consideră că 
mediul extern reprezintă totalitatea forţelor necontrolabile la care 
întreprinderea trebuie să-şi adapteze politica şi se constituie din 
participanţii şi forţele externe care influenţează asupra posibilităţilor 
întreprinderii de a dezvolta şi menţine tranzacţii avantajoase.  M. 
Marchesnay precizează că mediul este constituit din ansamblul 
organizaţiilor, activelor şi factorilor a căror existenţă este susceptibilă 
de a influenţa comportamentul şi performanţele întreprinderii,  iar C. 
Florescu subliniază că: ”mediul apare alcătuit dintr-o reţea de variabile 
exogene, cărora întreprinderea le opune propriile sale resurse-umane, 
materiale şi financiare-respectiv, un set de variabile endogene. 


Deşi aparent diferite, cele trei definiţii selectate, ca şi altele, reliefează 
faptul că mediul extern exprimă ansamblul condiţiilor de natură 
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eterogenă ce exercită influenţă directă sau indirectă asupra modului în 
care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, constituind cadrul de 
manifestare a acesteia, cadru capabil să surprindă evoluţiile 
convergente şi divergente dintre componentele sale care pot să 
favorizeze sau să frâneze derularea acţiunilor ei. 


Dacă avem în vedere locul şi rolul participanţilor la acest cadru de 
desfăşurare a activităţii întreprinderii, interacţiunea şi intensitatea cu 
care acţionează forţele constitutive, influenţele pe care le exercită, 
putem delimita doua componente: micromediul şi macromediul. 


Micromediul este reprezentat de participanţii la mediul cel mai 
apropiat al întreprinderii şi care afectează posibilităţile ei de a-şi 
deservi clienţii. 


Macromediul este desemnat de forţele societale cu rază mare de 
acţiune, care afectează toţi participanţii la micromediul întreprinderii. 


Delimitarea celor două componente ale mediului ambiant are mare 
importanţă în planul organizării ”supravegherii” mediului de către 
întreprindere. Astfel, dacă micromediul poate fi supravegheat 
personal, el având influenţă directă, fiind relativ controlabil şi deci 
susceptibil modificărilor prin acţiuni concertate, elementele 
macromediului sunt necontrolabile, nu pot fi influenţate, dar trebuie 
cunoscute şi, pe această bază, stabilite acţiuni de adaptare a 
întreprinderii la configuraţia acestuia. Evident, între cele doua 
componente ale mediului există strânse relaţii de intercondiţionare şi, 
de aceea, pentru înţelegerea întregului mecanism de organizare şi 
desfăşurare a activităţii întreprinderii este absolut necesară 
cunoaşterea mediului în care ea acţionează, întrucât “informaţiile 
ample asupra mediului extern de care dispune întreprinderea 
modernă îi oferă posibilitatea nu numai să-şi menţină locul pe piaţă, 
dar să şi detecteze şi să cucerească alte pieţe şi chiar să creeze noi 
pieţe de desfacere, nevoi de consum-deci să aducă schimbări în însăşi 
structura mediului”. Pentru aceasta se impune o strictă şi continuă 
supraveghere a factorilor exogeni şi endogeni ai mediului 
întreprinderii, deoarece modificările în structura şi evoluţia lor pot 
avea impact profund asupra activităţii întreprinderii. 


Micromediul   întreprinderii 


Micromediul firmei (figura de mai jos) cuprinde un ansamblu de 
factori externi care afectează în mod direct intreprinderea și asupra 
carora se poate exercita un anume control. Influențând deciziile, 
strategiile, și tacticile de marketig, schimbările din acest mediu au o 
deosebită semnificație pentru întreprindere. Componenții principali ai 
micromediului sunt: furnizorii, clienții, intermediarii, concurenții și alți 
deținători de interese (indivizi sau grupuri ce au anumite interese într-
o intreprindere). 
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Fgura 34. Micromediul firmei 


Furnizorii sunt organizațiile și indivizii care oferă firmei inputurile-
intrările (materii și materiale, utilaje, echipament tehnologic, energie, 
ambalaje, etichete, servicii, forță de muncă, resurse financiare, 
informații, etc.) necesare fabricării produselor sau prestării serviciilor.  


În cazul Operatorilor de apă și canalizare, drept furnizori pot fi 
clasificați: furnizorii de echipamente și utilități pentru infrastructură, 
furnizorii de energie electrică.  


În relațiile cu furnizorii, firmă trebuie să aibă în vedere și un anumit 
risc cu fiecare în parte, care poate să apară dacă: 


- furnizorul deține patentul asupra produsului care constituie 
inputul esențial pentru firmă; produsul ce constituie inputul 
esențial nu este substituibil;  
în cazul firmelor de comercializare (magazin, supermarket 
etc.) clienții solicita în mod expres produse realizate numai 
de o anumita firmă;  


- schimbarea furnizorului este prea costisitoare;  


- furnizorul este mai puternic decât cumpărătorul;  


- o firmă mică, care se aprovizionează de la un mare furnizor 
este în dezavantaj (firmele mari oferă, de regulă, produse de 
mai slabă calitate la prețuri dezavantajoase firmelor care au 
comenzi mici) etc.  


Specialiștii în marketing ai firmei trebuie să monitorizeze activitatea 
furnizorilor, deoarece problemele acestora, nerezolvate la timp, pot 
produce grave perturbări în producția proprie și implicit la creșterea 
costurilor produselor sale cu consecințe dramatice în planul 
profitabilității. În aceste condiții, proprii clienți pot trece la firmele 
concurente.  


b) Clienții - ce alcătuiesc cercul agenților economici (firme și instituții) 
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și al persoanelor individuale cărora le sunt adresate produsele 
(serviciile) întreprinderii - constituie cea mai importantă componentă 
a micromediului. Componenții clientelei unei firme, grupați după 
natura lor în grupuri omogene pot forma:  


- piețele de consum (formate din consumatorii privați),  


- piețele industriale (formate din utilizatori),  


- piețele de distribuție (formate din intermediarii care 
cumpăra pentru a revinde),  


- piețele guvernamentale (formate din cumpărători - 
organisme publice)  


- piețele internaționale (formate din cumpărători externi).  


Pentru Operatorii AAC clienții se diversifică în: agenți economici, 
instituții publice și populație (gospodării din sectorul privat și case la 
bloc).  


Dar, în cazul, regionalizării, mai apare un client – APL (Primăriile 
localităților care, prin delegare, pot oferi Operatorului din altă 
localitate mai mare să deservească localitatea care se află în gestiunea 
Primăriei). 


Sarcina compartimentului de marketing dintr-o firmă este de a 
maximiza cererea pentru produsele (serviciile) pe care le oferă 
clienților, să știe să mențină clienții existenți și să atragă noi clienți din 
rândul non-consumatorilor relativi și al concurenței. Pentru a realiza 
aceste obiective, specialiștii în marketing trebuie să cunoască:  


- caracteristicile clienților: unde trăiesc, stilul de viață, vârsta, 
nivelul educației, ocupația, veniturile etc. Toate aceste 
caracteristici formează profilul clientului, care trebuie comparat 
cu profilul pieței pentru a identifica produsele firmei care plac 
mai mult anumitor tipuri de clienți. Pe aceasta baza se decid 
caracteristicile noilor produse, prețurile și mesajele 
promoționale cele mai potrivite pentru piața ținta; 


- ce nevoi își satisfac clienții cu produsul respectiv și care sunt 
avantajele obținute de pe urma lui, comparativ cu alte produse 
care satisfac aceleași necesități; 


- ce criterii folosesc cumpărătorii pentru a alege intre diferite 
produse (calitate, preț, amplasarea magazinului etc.).  


Pentru Operatorul de AAC este important să fie grupați clienții după 
următoarele criterii: localitate/aria de deservire, număr de membri în 
familie (populație), nivel de contorizare (cei care au și care nu), 
cantitate de apă utilizată (m3), servicii la care sunt conectați (doar apă, 
sau apă și canalizare). 


c) Intermediarii – Aceștia sunt agenți economici implicați în 
promovarea, distribuirea și vânzarea produselor unei firme către 
consumatorii finali, respectiv comercianții de gros și detail, dar și alte 
categorii, mai puțin importante, ca: brokeri, jobberi, curieri, 
comisionari etc, societăți de transport, de asigurări sau agenții de 
publicitate, de sondare sau de consultanta de marketing. 
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Sunt trei tipuri de intermediari care se pot implica în eforturile de 
marketing ale unei companii: 


- Resellerii (revânzătorii), în care intră angrosiștii, detailiștii, 
micii comercianți, agenții de vânzări. Trebuie să se colaboreze 
numai cu acei reselleri care ajuta firmă să-și maximizeze gradul 
în care produsele sale satisfac consumatorul final. Exista, însă, 
pericolul ca - datorita relației directe pe care o are cu 
consumatorul final - resellerul care-i comercializează produsele 
să devina mai puternic decât firmă producătoare și astfel să-i 
dicteze termenii schimbului, care-i devin nefavorabili.  


- Distribuitorii fizici, care sunt de regulă operatorii depozitelor de 
mărfuri și firmele de transport implicate în transportarea 
mărfurilor de la producători la consumatori. Dacă produsele nu 
se mai găsesc din cauza ca cei de la depozite nu au urmărit cu 
atenție nivelul stocurilor, firmă poate pierde clienții. De 
asemenea, dacă produsele sunt livrate cu întârziere sau 
deteriorate, este prea puțin probabil ca firmă să-și mai păstreze 
consumatorii pe care-i are.  


- Agențiile prestatoare de servicii de marketing (sondare, 
consultanță, publicitate). Ele ajuta firmele să-și identifice 
consumatorii și să comunice cu ei, să cunoască piețele și mediul 
concurențial.  


Pentru domeniul AAC unii dintre intermediari pot fi companiile care 
comercializează contoarele de apă. 


d) Concurenții - Aceștia sunt firme similare care urmăresc să satisfacă 
aceleași nevoi ale clienților, fiind percepute de consumatori ca 
alternative pentru satisfacerea nevoilor lor.  Concurenţii sunt agenţii 
economici cu care intră în competiție orice întreprindere, întrucât în 
economia de piaţă este indispensabilă înfruntarea pentru obţinerea 
unor condiţii avantajoase de producere şi desfacere a bunurilor şi 
serviciilor, cu ţelul atingerii unor performanţe deosebite.Există două 
tipuri de concurenţi faţă de care întreprinderile trebuie să adopte 
atitudini diferite. 


Astfel, concurenţii direcţi, cei care satisfac aceleaşi nevoi ale clienţilor 
şi sunt percepuţi de clienţi ca alternative, sunt în general mai uşor de 
identificat, dar lupta cu ei este costisitoare şi de aceea pe termen lung 
supravieţuiesc doar cei puternici. 


Concurenţi indirecţi, cei ce oferă un produs similar dar cu alte 
caracteristici, satisfac alte nevoi ale clienţilor. Sunt mai puţin 
ameninţători, de obicei sunt nou-veniţi sau produc înlocuitori, dar 
oricum nu trebuie ignoraţi, deşi sunt mai greu de depistat. 


Concurenţii sunt de obicei firme sau persoane particulare, care îşi 
dispută aceiaşi clienţi (beneficiari) sau furnizori de bunuri şi servicii. Ei 
pot deţine un anume loc şi importanţă pe piaţă, ceea ce le conferă 
postura de: lideri, inovatori, conservatori sau timizi (Guy Serraf, 
Dictionnaire methodologique de matketing, Les Editions 
d’Organisation, Paris, 1995, p.72), concretizată într-un comportament 
specific, mai ales în ceea ce priveşte modalităţile de intervenţie pe 
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piaţa şi tipul de relaţii practicate. 


Sunt cazuri rare de concurență directă pe aceeași arie de deservire 
între Operatorii de AAC din Republica Moldova. Dar, odată cu 
extinderea practicii de regionalizare, această posibilitate va spori. 
Totodată, drept concurenți pot fi atât companiile publice, cât și private. 
Și, este necesar pentru un Operator să identifice la timpul oportun 
posibilitatea apariției unui asemenea concurent în raza sa de deservire. 


e) Organismele publice sau publics - reprezintă orice grupare care 
are un interes actual sau potenţial cu impact asupra capacităţii 
organizaţionale de atingere a obiectivelor întreprinderii. Sunt 
identificate mai multe tipuri de astfel de organisme, care înconjoară 
întreprinderea şi o influenţează direct: 


- Organisme financiare (financial publics) influenţează 
capacitatea  întreprinderii de a obţine fonduri băneşti pentru 
desfăşurarea activităţii şi sunt reprezentate de: societăţii de 
investiţii, companii de asigurări, acţionari, etc. 


- Instituţiile mass-media (media publics) sau mediile de 
informare în masă includ organizaţiile care vehiculează ştiri, 
opinii prin: ziare, reviste, radio, televiziune etc. 


- Asociaţii ale cetăţenilor (citizen action publics) reprezentate de 
organizaţii ale consumatorilor, grupurile ecologiste, grupuri ale 
minorităţilor. 


- Instituţii guvernamentale (guvernamental publics), faţă de care 
întreprinderea are obligaţii legale, cum sunt: organele vamale, 
de justiţie etc. 


- Organisme publice locale (local publics), reprezentate prin 
organizaţii comunitare, reşedinţele vecinilor etc. 


- Atitudinea publică generală (general publics) sau marele public, 
deşi acesta nu acţionează într-un mod organizat, imaginea 
publică a întreprinderii are importanţă mai ales direct şi 
imediat în cadrul local, iar când imaginea are de suferit, efectele 
negative asupra activităţii întreprinderii nu întârzie să se arate. 


Având în vedere că scopul prestării serviciilor de AAC este 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, atitudinea publică 
generală contează foarte mult pentru oricare din Operatori. Totodată, 
printre organismele publice din domeniu se enumeră: Asociațiile de 
Apă și Sanitație (naționale, sau regionale), Agențiile de Dezvoltare 
Regională, Fondul Ecologic, Inspecțiile din domeniu, etc.  


 


Macromediul întreprinderii 


Mediul extern al întreprinderii este format din sistemul factorilor 
exogeni care acţionează asupra întreprinderii indirect, prin 
intermediul elementelor micromediului, exercitându-şi influenţa pe o 
arie largă şi pe termen lung. Sunt factori de ordin general, pe care 
întreprinderea nu-i poate controla. Aceşti deţinători de interese, cum îi 
numesc adesea specialiştii, influenţează întreprinderile în conducerea 
afacerilor, dar unii sunt de interes minor pentru activitatea de 
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marketing cum ar fi: acţionarii, băncile, etc, iar alţii au o influenţă 
majoră, cum ar fi: mass-media, mişcările pentru protecţia 
consumatorilor, etc.  


Indiferent care ar fi gradul de influenţă, întreprinderea trebuie să aibă 
în vedere toţi factorii, pentru a adopta o politică benefică sau pentru a 
preveni prin activitatea ei dificultăţile, dar nu poate face aproape nimic 
pentru a influenţa macromediul. Dar, trebuie să-i cunoască şi să se 
pregătească pentru schimbarea lor inevitabilă. Intuind natura şi 
dimensiunile potenţiale ale schimbărilor poate să găsească formule 
corecte de adaptare la noul cadru creat de aceştia. 


Macromediul deţine locul esenţial în ceea ce priveşte orientarea 
activităţii întreprinderii în conformitate cu nevoile societăţii, el 
influienţând acţiunile întreprinderii prin mai multe tipuri de 
comportamente: comportamentul cumpărătorului şi comerţului, 
comportamentul şi poziţia concurenţei şi cel guvernamental.  


Întrucât societatea se prezintă ca un macrosistem cu multiple 
microsisteme şi componentele macromediului sunt de o mare 
diversitate, dar ele acţionează într-o strânsă interdependenţă. De 
aceea, mediul extern apare ca “un ansamblu de elemente de natură 
foarte diferită manifestate în plan naţional şi internaţional, care 
acţionează asupra unităţii în strânsă interdependenţă”. 


Dinamică şi complexitatea macromediului determină ample modificări 
în activitatea întreprinderii, care pot conduce la discontinuitate în 
activitatea ei, cu multiple implicaţii în funcţie de mărimea şi profilul 
activităţii, dar şi de zona în care ea acţionează. Deoarece elementele 
macromediului nu evoluează simultan, în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi 
intensitate, efectele declanşate asupra întreprinderii sunt deosebite. 


Deşi amplă şi diversă, interacţiunea mediu-întreprindere se poate 
sintetiza sub forma celor trei tipuri de mediu: stabil, schimbător 
(instabil) şi tulburent. 


- Mediul stabil – constituie tipul de referinţă în cadrul analizelor. 
El este doar un moment de scurtă durată şi de aceea apare ca o 
excepţie în perioada de aşa-zisă linişte. Se caracterizează prin 
modificări la intervale mari, cauza reprezentând-o evenimente 
neesenţiale, care sunt uşor de prevăzut şi de aceea pune puţine 
probleme de adaptare a întreprinderii. Acest tip de mediu 
asigură stabilitatea întreprinderii, dar nu este un tip 
caracteristic, se întâlneşte destul de rar în ultimele decenii.  


- Mediul schimbător se caracterizează prin permanente 
modificări, care în genere sunt previzibile. Ele constituie baza 
anticipărilor. Acest tip de mediu imprimă o viziune prospectivă 
întreprinderii, ceea ce-i dă posibilitatea să-şi stabilească cele 
mai potrivite mijloace şi forme în vederea confruntării cu 
ceilalţi agenţi economici. Pare să fie tipul obişnuit de mediu cu 
care se confruntă întreprinderile în etapa actuală. 


- Mediul turbulent este definit de schimbări foarte accentuate, 
frecvente, bruşte, în direcţii imprevizibile, adesea 
transformatoare, ceea ce supune întreprinderea unor presiuni 
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deosebite, punându-i probleme dificile de adaptare, în genere 
greu de anticipat. De regulă, este specific ramurilor de vârf, deci 
nu are caracter dominant. Pentru a face faţă acestui tip de 
mediu, întreprinderea trebuie să se caracterizeze 
prin  flexibilitate, supleţe, elasticitate a structurilor, în vederea 
adaptării rapide la un nou mod de acţiune, la noi metode. 


Studierea celor trei tipuri clasice are o mare importanţă, datorită 
implicaţiilor în înfăptuirea echilibrului dintre întreprindere şi piaţă, 
prin intermediul politicilor de marketing adecvate fiecărei situaţii şi 
fiecărui agent economic. 


În etapa actuală, în ţara noastră se poate aprecia că întreprinderea 
acţionează într-un mediu turbulent, determinat de situaţia economică, 
socială şi politică din perioada de tranziţie. În acelaşi timp, constatăm 
că cele mai multe întreprinderi nu sunt pregătite pentru a acţiona într-
un astfel de mediu, unele dintre ele fiind puse în situaţia de a nu se 
putea adapta rapid la noua configuraţie a mediului, contribuind astfel 
la accentuarea caracterului turbulent al mediului. 


Macreomediul exercită o gamă variată de influenţe asupra 
întreprinderii, prin intermediul unui complex de factori, care, de altfel, 
constituie componentele lui, trebuie abordate într-o strânsă 
interdependenţă, chiar dacă sunt de natură foarte diversă : economică, 
demografică, tehnică, politică, juridică, psihosocială, culturală, 
educaţională, ecologică etc. Unii autori subliniază necesitatea de a se 
avea în vedere nu doar efectele pozitive pe care mediul le are asupra 
activităţii întreprinderii, ci şi cele negative, prezente sub forma 
riscului. Astfel, Mathé desemnează cinci tipuri de risc pe care le 
generează mediul, riscul: politic, economic, juridic, tehnologic, 
financiar, pe care întreprinderea trebuie să le aibă în vedere în 
alegerea variantei optime a strategiei. De altfel, autorul evidenţiază în 
acest context cele mai importante componente ale mediului extern. 


Deşi în lucrările de specialitate abordarea componentelor 
macromediului este destul de nuanţată, există totuşi un consens în a 
considera că cei mai importanţi factori exogeni care influenţează 
activitatea întreprinderii sunt cei care compun mediul: economic, 
politic, social-cultural, demografic, tehnico-ştiinţific, natural şi juridic. 


1. Mediul economic este elementul esenţial atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional cu impact semnificativ asupra întreprinderii, întrucât 
influenţează decisiv funcţionarea şi dezvoltarea ei.Constituie cadrul 
concret în care întreprinderea activează, fiind definit atât de 
raporturile care apar în societate în producţia, repartiţia, schimbul şi 
consumul bunurilor materiale şi serviciilor, cât şi prin structurarea pe 
ramuri, subramuri şi domenii de activitate. El reflectă nivelul de 
dezvoltare atât pe ansamblu, cât şi la nivelul verigilor componente şi se 
concretizează în : piaţa internă, piaţa externă şi pârghiile economico-
financiare. 


Cum piaţa este principala modalitate prin care se verifică concordanţa 
dintre nivelul şi structura producţiei cu nevoile sociale reflectate în 
cerere, analiza situaţiei pieţii, a elementelor ei componente: cerere, 
ofertă, concurenţa, constituie punctul de pornire în evaluarea corectă a 
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potenţialului pe care poate să se bazeze întreprinderea în elaborarea 
unei strategii şi politici realiste, care să ţină seamă atât de 
particularităţile sistemului economic, cât şi de tipologia mecanismelor 
concurenţiale proprii, precum şi de riscurile pe care atât mediul 
naţional, cât şi cel internaţional, le generează întreprinderilor. 


Factorii economici vizează alocarea resurselor în societate şi de aceea 
specialiştii în marketing trebuie să urmărească, pentru adoptarea celor 
mai bune decizii: evoluția veniturilor, efectele recesiunilor, sistemul de 
impozite şi taxe, evoluţia ratelor dobânzilor şi a inflaţiei etc. 


Fiind o utilitate publică, serviciile de AAC ar trebui analizate prin 
prisma cosului minim de consum si cotei serviciilor de apă și 
canalizare în cadrul acestuia. Totodată, această analiză ar permite 
estimarea și previziunea gradului de suportabilitate al tarifelor pentru 
populație. 


2. Impact asupra activităţii întreprinderii au şi ceea ce specialişti 
numesc factori de management exogeni reprezentaţi de: sistemul de 
organizare a economiei naţionale, mecanismul de planificare 
macroeconomică, mecanismele motivaţionale, mecanismele de control 
ale suprasistemelor din care face parte întreprinderea, care 
influenţează atât în direct, cât şi indirect, funcţionalitatea şi eficacitatea 
ei. 


Aici ar fi de menționat, spre ex., Agenția Națională de Reglementare în 
Energetică, care are drept sarcină aprobarea tarifelor AAC, și stabilirea 
metodologiei de calcul. 


3. Mediul tehnic şi tehnologic, în epoca actuală, constituie cadrul de 
dezvoltare a întreprinderii şi prezintă o multitudine de incidenţe 
asupra ei, incidenţe care vizează toate domeniile de activitate, toate 
compartimentele ei, în mod concret prin: invenţii şi inovaţii, produse 
noi, orientarea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării, nivelul 
tehnic al utilajelor disponibile pentru a fi cumpărate, calitatea 
tehnologiilor care pot fi achiziţionate, calitatea cercetărilor tehnice la 
care are acces, numărul brevetelor şi licenţele înregistrate, capacitatea 
creativ-inovativă a sistemului de cercetare-proiectare etc. El îşi pune 
amprenta în special asupra gradului de înzestrare tehnică şi a ritmului 
modernizării produselor şi tehnologiilor. 


Astfel, dinamică accentuată a tehnicii şi tehnologiilor conduce la 
înfăptuirea unei noi corelaţii cu valorile şi idealurile sociale, întrucât 
noul tip de tehnologie modelează atitudinile, promovează alt stil de 
muncă şi viaţă, în genere un alt comportament. 


De asemenea, noile descoperiri tehnico-ştiinţifice modifică capacitatea 
şi structura producţiei, evoluţia nevoilor societăţii şi ca urmare, şi 
structura consumului, creează noi moduri de satisfacere a nevoilor 
consumatorilor, descoperă noi consumatori, identifică nevoi latente, 
schimbă modelele cererii, condiţiile pieţii, raportul şi natura 
concurenţei de care întreprinderea trebuie să ţină seama, poate 
contribui la creşterea eficienţei activităţilor de marketing. De fapt, 
întreprinderea se implică în dinamică mediului tehnologic atât ca 
beneficiar, cât şi ca furnizor, prin intermediul pieţii, ceea ce face posibil 
ca cercetările de marketing să asigure întreprinderii “reţete de succes”. 
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De altfel, este deja demonstrat, că cercetarea de marketing are o mare 
operativitate de acţiune şi costuri mai reduse, în comparaţie cu 
creativitatea tehnică. Mai mult, chiar la baza multor idei noi de 
dezvoltare stă analiza prezentă sau perspectiva nevoilor de piaţă. 


În domeniul AAC, inovațiile tehnologice au adus automatizarea unor 
elemente de infrastructură (ex.  Stațiile de pompare, de epurare), 
perfecționarea capacităților și materialelor (ex. rețele de alimentare cu 
apă construite conform tehnologiilor europene) sau perfecționarea 
echipamentelor și mașinelor. 


4. Mediul demografic este variabila macromediului cu multiple 
ingerinţe asupra activităţii întreprinderii, deoarece populaţia în 
calitate de partener al acesteia se află atât în postura de beneficiar al 
rezultatelor obţinute de ea, constituind unul din factorii formativi ai 
cererii de mărfuri, dar şi în postura de creatoare a acestora, deci ca 
sursă de muncă. De aceea, situaţia demografică, mai ales în ceea ce 
priveşte nivelul, dinamică, structura populaţiei, repartizarea teritorială 
şi pe medii (urban-rural), are efecte multiple atât pe termen scurt, cât 
şi pe termen lung asupra activităţii întreprinderii, ceea ce presupune 
studierea continuă şi a prognozelor demografice. 


Analizând modelele structurii populaţiei se poate anticipa 
comportamentul consumatorului pe fiecare tip de piaţă, atunci când 
numărul mare de nevoi şi dorinţelor ale indivizilor se exprimă în 
trăsături demografice, cum ar fi: vârsta, sexul, starea civilă, rasa, 
ocupaţia. Se pot desprinde astfel principalele tendinţe în evoluţia 
populaţiei care stau la baza prognozelor şi planurilor de activitate a 
producătorilor de bunuri şi servicii. 


Pentru un Operator de AAC, mai ales în contextul extinderii serviciilor 
sale, și, în contextul previzionării capacităților sale de infrastructură 
este esențială previziunea migrării populației atât de la sat la ora, cât și 
în afara țării. Mai mult, pentru Republica Moldova, aceasta constituie o 
tendință generală. 


5. Mediul cultural, social şi educaţional este constituit din totalitatea 
factorilor, condiţiilor, relaţiilor şi instituţiilor care vizează sistemul de 
valori, obiceiuri, tradiţii, credinţe şi normele care modelează societatea 
şi reglementează comportamentul indivizilor şi a grupurilor în general 
prin ambianţa de muncă şi viaţă. Aceste elemente afectează activitatea 
întreprinderii prin modalităţi specifice de corelare a intereselor 
individuale şi sociale, prin activitatea conştientă a indivizilor şi 
grupurilor care activează în societate. De asemenea, afectează 
consumul prin schimbările psihologice, modificarea stilului de viaţă, 
care au impact direct asupra comportamentului consumatorului. 
Factorii educaţionali şi în special învăţământul contribuie direct la 
amplificarea nivelului de cultură şi schimbarea mentalităţii membrilor 
societăţii, care se reflectă în relaţiile întreprinderii cu piaţa, impunând 
o diversificare a politicii de piaţă. 


În contextul educării populației, conectarea la serviciile AAC semnifică 
sensibilizarea consumatorilor privind îmbunătățirea condițiilor de trai, 
precum și privind asigurarea  normelor de consum decent (conform 
standardelor europene -125 litri pe zi în prezent). 
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6. Climatul politic intern şi internaţional afectează întotdeauna 
activitatea întreprinderii, deoarece are implicaţii atât directe, cât şi 
indirecte, manifestate prin: organizarea şi guvernarea statală, politica 
economică pe care o promovează, mai ales prin gradul de implicare a 
statului în economie (sub forma subvenţiilor, măsurilor protecţioniste, 
politicilor antitrust etc.), apartenenţa la grupuri şi comunităţi 
economice şi politice, în general prin concepţia de integrare în viaţa 
economică şi politică mondială ce se promovează. Toate aceste 
elemente pot să stimuleze sau să frâneze activitatea pe care o 
desfăşoară întreprinderea pe piaţa internă şi internaţională. 


Pentru domeniul AAC, având în vedere implicarea directă a 
Fondatorilor în activitatea Operatorului (la nivel spre ex, de aprobare 
de tarife sau bugete), schimbarea și perturbațiile în rândul Primarilor 
și în Consiliile locale ar putea cauza impedimente activitatea ÎM și în 
viteza sa de reacție. Mai mult decât atât, un climat politic dezintegrat ar 
face dificil și procesul de atragere al investitorilor în infrastructura de 
AAC. 


7. Mediul natural a devenit o componentă a macromediului care nu 
mai poate fi ignorată, în etapa actuală, întrucât este unanim acceptată 
ideea că aspectele ecologice constituie restricţii în calea dezvoltării 
întreprinderii nu doar prin reducerea resurselor puse la dispoziţie, mai 
ales a celor neregenerabile şi epuizabile, ci şi prin nivelul poluării 
acceptabile. De aceea, orice întreprindere este obligată să folosească 
numai tehnologii nepoluante şi să-şi organizeze astfel întreaga 
activitate încât să protejeze mediul ambiant, dar să şi combată 
degradarea lui. 


Cum în condiţiile actuale interdependenţele dintre factorii ecologici şi 
întreprinderi se multiplică şi diversifică, se impune un efort deosebit 
pentru cunoaşterea şi valorificarea lor în proiectarea şi desfăşurarea în 
condiţii de maximă eficienţă a activităţilor economice. 


Operatorii AAC sunt direcți responsabili de impactul asupra mediului, 
de aceea acest factor este unul din cei principali în cadrul analizei de 
macrocontext. 


8. Cadrul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din spaţiul 
economic-geografic în care să-şi desfăşoare activitatea întreprinderea, 
de cadrul legislativ al pieţelor externe, dar şi de sistemul instituţional 
naţional şi internaţional. 


Factorii juridici se referă la mijloacele de control stabilite pentru 
apărarea intereselor societăţii. 


Sistemul instituţional-legislativ stabileşte cadrul în care întreprinderea 
îţi poate desfăşura activitatea asigurând utilizarea resurselor, 
finalizarea profitabilă pe piaţă, protejarea intereselor economiei 
naţionale, dar şi prevenirea orientării în direcţii nefavorabile. Ca atare, 
susţinem părerea conform căreia “legislaţia reglementează conduita în 
afaceri prin trei tipuri de legi : 1.- legi menite să apere concurenţa şi 
care cer ca practicile de marketing să fie corecte şi egale pentru toţi 
partenerii; 2.- legi care protejează cumpărătorul împotriva produselor 
necalitative, poluate fizic sau moral, împotriva preţurilor prea mari, 
care obligă la etichetarea corectă (sinceră) a produselor etc.; 3.- legi 
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care protejează interesele generale ale societăţii - îmbunătăţirea 
calităţii vieţii, conservarea mediului ecologic, conservarea resurselor 
naturale, protecţia economiei şi a pieţii naţionale “ ele având 
consecinţe nemijlocit asupra politicilor de marketing elaborate de 
către fiecare întreprindere. 


Protecţia consumatorului constituie o preocupare majoră în ţările 
dezvoltate mai ales, întrucât firmele încearcă prin nenumărate 
mijloace să profite de pe urma consumatorilor. De aceea, prin legislaţie 
se asigură un standard minimal al produselor, un control prin care 
acestea sunt vândute, un control al informaţiilor oferite 
consumatorilor, al preţurilor pentru condamnarea practicilor 
necinstite. De asemenea, prin încurajarea şi protejarea concurenţei se 
asigură un nivel acceptabil al preţurilor.  


În etapa de tranziţie la economia de piaţă, desfăşurarea unei activităţi 
normale trebuie să se sprijine pe o legislaţie naţională 
corespunzătoare, prin care cerinţele obiective ale economiei de piaţă 
să fie respectate, în care statul să apară ca un factor esenţial de 
sprijinire şi ocrotire, care să permită integrarea fiecărei întreprinderi 
în ansamblul pieţii naţionale. Altfel, studiile de piaţă, activitatea de 
markening nu pot constitui decât paleative de informare conjuncturală, 
incapabile să preîntâmpine riscul în perspectivă. 


Pornind de la aceste cerinţe stringente, de creare a unui cadru 
legislativ corespunzător proceselor economice, sociale şi politice care 
au loc, în ultimii ani în ţara noastră s-a desfăşurat o amplă acţiune de 
elaborare a unui pachet important de noi acte normative în paralel cu 
abrogarea unora sau modificarea altora. Se poate aprecia că actuala 
legislaţie economică cuprinde o paletă largă de reglementări, care se 
răsfrânge asupra modului în care se desfăşoară activitatea de piaţă a 
întreprinderii. Ea asigură cadrul necesar favorizării laturilor care 
corespund intereselor agenţilor economici, dar şi ale economiei 
naţionale şi în acelaşi timp previne orientarea activităţii în direcţii 
nejustificate, precum şi apariţia unor fenomene negative. 


Experienţa ţărilor cu tradiţie în domeniul relaţiilor comerciale arată că 
protecţia consumatorului trebuie organizată sub forma unui proces 
complex, în care să fie implicată atât puterea politică, statul ca atare, 
cât şi consumatorul, care se concretizează de obicei atât în legislaţia 
adecvată, ca şi în crearea şi funcţionarea unor organisme care să 
vegheze asupra protecţiei consumatorului. Legislaţia trebuie să 
stipuleze obligaţiile comerciantului de a-şi asuma responsabilitatea 
calităţii propusă prin acţiunile promoţionale, de a înscrie indicatorii 
calitativi şi cantitativi pe fiecare produs ambalat, ca şi preţul, de a cere 
plata numai pentru produsele cerute de consumator, de a interzice 
vânzarea mărfurilor alimentare şi a medicamentelor 
necorespunzătoare etc.   


Considerăm, că în etapa actuală, în care ţara noastră are ca obiectiv 
strategic integrarea în structurile Uniunii Europene, cunoaşterea şi 
asimilarea principiilor fundamentale de protejare a “cetăţeanului 
european” prezintă mare interes. Ele au fost sintetizate în 1993 odată 
cu crearea Uniunii Europene şi vizează: protecţia sănătăţii 
consumatorilor, protecţia intereselor economice ale consumatorilor, 
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dreptul consumatorilor de a fi informaţi şi educaţi, dreptul de reparaţie 
(despăgubire), dreptul de reprezentare şi participare a consumatorilor 
la adoptarea oricăror decizii ce îi vizează în mod direct. Apropierea de 
standardele comunitare se realizează în timp şi marchează creşterea 
gradului de civilizaţie. 


Întrucât în lumea contemporană diviziunea muncii a cunoscut o 
adâncire fără precedent, nici o economie naţională nu-şi poate 
satisface necesităţile în condiţii de eficienţă fără a avea relaţii de 
schimb cu alte economii naţionale. Cum aceste relaţii se realizează 
direct între agenţii economici interesaţi, cunoaşterea cadrului 
legislativ-instituţional al pieţelor externe prezintă mare importanţă. 


Deoarece fiecare ţară are un sistem propriu economic şi legislativ, 
cercetarea pieţii în vederea cunoaşterii caracteristicilor ei trebuie să 
vizeze : nivelul de dezvoltare economico-socială al ţării şi factorii 
specifici care determină creşterea economiei, reglementările 
comerciale care pot bloca sau împiedica accesul pe piaţa respectivă 
(referitoare mai ales la taxe vamale şi contingente, impozite şi taxe 
interne, restricţii valutare, reglementări sanitare şi de siguranţă), 
politica relaţiilor internaţionale, gradul de interdependenţă al 
economiei respective faţă de piaţa mondială, tradiţiile pieţii, factorii 
politici interni şi bineînţeles cadrul juridic în care se pot desfăşura 
relaţiile economice. 


Raporturile dintre participanţii la schimbările economice 
internaţionale se desfăşoară în conformitate cu cadrul juridic 
internaţional asigurat prin înţelegeri internaţionale bi- şi multilateral 
sub formă de : tratate, acorduri, convenţii, protocoale, aide-mčmoire, 
modus vivendi, aranjamente etc., pe baza cărora se încheie contracte 
de import-export care reprezintă cadrul de lucru operativ. 


În relaţiile comerciale internaţionale, ca urmare a experienţei 
acumulate, s-au impus norme, reguli şi uzanţe care au necesitat 
unificarea lor. 


Uzanţele cu privire la livrare au fost sistematizate şi interprețate unitar 
de către Camera Internaţională de Comerţ din Paris pentru prima dată, 
prin Regulile INCOTERMS 1936. Aceste reguli, pe măsura dezvoltării 
comerţului mondial, a modificărilor şi modernizărilor care au 
caracterizat procesul evolutiv al vieţii economice internaţionale, au 
fost revizuite, completate şi sistematizate în mai multe rânduri şi 
anume: în 1953, 1967, 1980 şi 1990. Aceste reguli de comerţ 
internaţional sunt facultative pentru parteneri, dar odată convenită 
prin contract o anumită clauză de livrare conform INCOTERMS ea 
produce toate efectele economice şi juridice, în consecinţă, aşa cum 
decurge din interprețarea unitară pe care o dă Camera Internaţională 
de Comerţ. Ca urmare, este foarte important, ca fiecare întreprinzător 
să-şi însuşească şi să stăpânească cu multă precizie conţinutul şi 
consecinţele fiecărei reguli de  livrare ale INCOTERMS 1990. 


Modificările aduse în 1990 au fost determinate de dorinţa de a se 
adapta termenii la utilizarea în creştere a comunicării prin sistem 
electronic, dar şi la noua tehnică de transport, în mod deosebit 
utilizarea transportării mărfurilor în containere, transportul 
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multimodel şi transportul containerizat cu mijloace rutiere, de cale 
ferată şi în voiaje maritime scurte. 


În acelaşi context se înscrie şi acţiunea de standardizare şi unificare a 
clauzelor comerciale internaţionale pentru diferite categorii de 
mărfuri, acţiune întreprinsă de Comisia Economică pentru Europa a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, concretizată în stabilirea de contracte tip 
şi condiţiile generale de livrare. 


Cu privire la aspectele mediului juridic asupra domeniului AAC, aici 
incidență au: 


• Strategiile, Politicile și Hotărârile de Guvern în domeniul apei și 
de canalizare; 


• Legislația în domeniul protecției mediului; 


• Legislația în domeniul serviciilor publice ale gospodăriilor 
comunale, etc. 


Tot aici ar trebui de analizat și Directivele Uniunii Europene în 
domeniul AAC. 


Tendinţe în evoluţia mediului de marketing 


Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de 
neprevăzut, dacă ţinem seama de faptul că cei mai mulţi factori ce îl 
definesc scapă controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie 
să se aştepte întotdeauna la numeroase obstacole mai ales de natură 
tehnică şi managerială cărora trebuie să le facă faţă pentru a 
supravieţui şi a prospera. De aceea, analiza mediului de marketing 
trebuie să constituie o preocupare permanentă a echipei manageriale, 
întrucât aceasta îşi asigură o bază de date actualizată şi o pune în alertă 
faţă de tendinţele ce se manifestă. 


Atitudinea managerilor are un rol vital în crearea unui climat 
organizaţional, care să permită cunoaşterea mediului de afaceri în 
prezent şi viitor, precum şi adoptarea unor acţiuni concrete care să 
contribuie la valorificarea situaţiilor favorabile şi la prevenirea unor 
consecinţe negative. 


Managerii care acceptă în mod pasiv situaţia mediului de marketing, 
fără a încerca să o schimbe, vor reacţiona prin strategii de adaptare, cei 
care consideră că prin unele acţiuni pot influenţa mediul, adoptă o 
strategie activă, o strategie de management a mediului  prin care îşi 
propune să iniţieze măsuri de influenţare a publicului, a legislaţiei, a 
comportamentului consumatorilor etc. 


Pentru managerii din cea de-a doua categorie este foarte important să 
cunoască şi principalele tendinţe ce se profilează în evoluţia mediului 
ambiant în general, în a celui de marketing în special. 


În evoluţia principalelor componente ale mediului de marketing extern 
se prefigurează câteva tendinţe interesante pentru AAC: 


- modificarea veniturilor reale şi a structurii cheltuielilor 
consumatorilor; 


- accentuarea progresului tehnologic ce va necesita cheltuieli 
sporite pentru cercetare-dezvoltare, dar va crea şi posibilităţi 







 


310 


 


nelimitate inovaţiei; 


- explozia demografică la nivel planetar va produce schimbări 
majore în: structura pe grupe de vârstă, educaţie, tip de familie, 
concentrare geografică şi etnică, etc, dar și migrația populației, 
cauzată de concentrarea în statele mai puternic dezvoltate; 


- creşterea gradului de poluare concomitent cu scăderea relativă 
şi chiar absolută a resurselor naturale şi în special energetice, 
ceea ce va amplifica mişcarea ecologistă, dar și modificări mai 
rigide în elaborarea standardelor de calitate; 


- amplificarea legislaţiei în domeniul afacerilor, sporirea rolului 
grupurilor de interese, a atribuţiilor organismelor 
guvernamentale şi economico-financiare; 


- orientarea internaţională în domeniu cultural către o “societate 
altruistă”, către valori mai consistente şi durabile – valori 
intercomunitare. 


Desigur, o analiză mai aprofundată, poate releva şi alte tendinţe şi 
megatendinţe. Întreprinderile trebuie să le cunoască pentru a-şi putea 
elabora strategii pe termen mediu şi lung, chiar prognoze, care să le 
asigure viabilitate pe termen lung şi prosperitate. 
 
Analiza SWOT. 
Informaţiile obţinute din analiza factorilor mediului intern şi extern al 
întreprinderii vor fi utilizate în managementul operaţional şi uneori în 
managementul pe termen mediu.  
În condiţiile în care firma doreşte să realizeze o sinteză atât a 
diagnosticului intern cât şi al diagnosticului extern se utilizează 
metoda SWOT care permite evidenţierea forţelor, slăbiciunilor pe care 
le oferă mediul intern şi oportunităţilor şi constrângerilor pe care le 
oferă mediul exterior. 
 
 
 
 
Conform modelului SWOT, mediul intern al întreprinderii este 
caracterizat prin: 


• Strengths – puncte tari - sunt competenţele organizaţiei care îi 
oferă acesteia un avantaj concurenţial pe piaţa pe care 
activează. În cazul unui diagnostic funcţional ele se mai definesc 
şi ca “puncte forte” şi constituie elementele fundamentale şi 
susţinere a viitoarelor politici.  


Exemplu. Tehnologie modernă, personal calificat, calitate înaltă a 
produselor, serviciilor, lider pe piaţă în domeniul costurilor, etc. 


• Weaknesses – puncte slabe - caracteristicile care, din păcate 
prin perspectiva lor crează un dezavantaj concurenţial pentru 
întreprindere  


Exemplu. Lipsa unei bune strategii, utilaj învechit, calitate joasă a 


Denumirea SWOT este dată de cuvintele engleze strengths – 
puncte tari; weaknesses – puncte slabe, opportunities – ocazii şi 
threats – ameninţări/ riscuri.  
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produselor, etc.  
Similar, mediul exterior este caracterizat prin:  


• Opportunities – ocazii, situaţii favorabile; activităţi sau 
elemente specifice mediului extern care pot crea avantaje 
semnificative întreprinderii printr-o situaţie favorabilă 
strategiei, bineînţeles, în condiţiile respectării unui anumit curs 
de desfăşurare a acestora.  


Exemplu. Îmbunătăţirea legislaţiei fiscale, apariţia noilor canale de 
distribuţie, reducerea inflaţiei, reducerea barierelor comerciale, etc. 


• Threats – ameninţările/ riscuri - elemente sau combinaţia 
elementelor externe care pot dăuna firmei, pot provoca pagube 
şi prejudicii, în condiţiile desfăşurării unor previzionate 
evenimente nefavorabile, politicii strategice promovate de 
întreprindere.  


Exemplu. Apariţia noilor concurenţi, creşterea ratei inflaţiei, legislaţie 
aspră, apariţia crizei, reducerea indicilor demografici, etc. 
În urma acestei analize, se construieşte o matrice SWOT pe orizontală 
cu vectorii factorilor externi şi pe verticală cu vectorii factorilor 
interni, care permite evidenţierea combinaţiilor posibile de 
oportunităţi şi constrângeri, pe care le oferă mediul exterior, cu forţele 
şi slăbiciunile organizaţiei constatate în mediul interior al 
întreprinderii.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fgura 35. Matricea SWOT 


În cadranul SO deciziile se iau în condiţiile când oportunităţile 
mediului şi forţele întreprinderii sunt reale, ambele la nivel ridicat. 
Strategia adoptată are şanse mari de succes, preferându-se strategii de 
creştere sau de dezvoltare. 
În cadranul WO există oportunităţi externe dar mediul intern este slab. 
Trebuie profitat de oportunităţile oferite de mediul extern care se 
dovedeşte a fi favorabil politicii promovate, dar trebuie găsite 
strategiile care să conducă la depăşirea slăbiciunilor interne de natură 
economică, tehnică, tehnologică, culturală sau comercială.  
În cadranul ST întreprinderea este puternică dar mediul extern este 
nefavorabil. Organizaţia trebuie să creeze bariere împotriva 
ameninţărilor (noutăţi în tehnică şi tehnologie, apariţia de noi 
concurenţi) şi să-şi reorienteze obiectivele şi strategiile în funcţie de 
elementele perturbatorii identificate în mediul extern.  
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În cadranul WT, întreprinderea este slabă iar mediul inoportun. Se 
impun strategii de renunţare la domeniul de activitate strategică 
neperformant. Obiectivul este îndreptat înspre a reduce cât mai mult 
consecinţele negative ale situaţiei total defavorabile. 


 
 
 
 
   
 
 
 


 
Figura 36. Matricea SWOT. Exemplu în domeniul AAC 


Exercitiu 1. În cadranul SO deciziile se iau în condiţiile când oportunităţile 
mediului şi forţele întreprinderii sunt reale, ambele la nivel 
ridicat. Strategia adoptată are şanse mari de succes, preferându-
se strategii de creştere sau de dezvoltare? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Managerii care acceptă în mod pasiv situaţia mediului de 


marketing, fără a încerca să o schimbe, vor reacţiona prin 
strategii de adaptare, prin care îşi propune să iniţieze măsuri de 
influenţare a publicului, a legislaţiei, a comportamentului 
consumatorilor etc.? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
•  Ce reprezintă  Matricea SWOT ? 
•  Atitudinea managerilor are un rol vital în crearea unui climat 


organizaţional, care să permită cunoaşterea mediului de 
afaceri? 


•  Cum consideraţi, la etapa actuală, în care Republica Moldova 
are ca obiectiv strategic integrarea în structurile Uniunii 
Europene, cunoaşterea şi asimilarea principiilor fundamentale 
de protejare a “cetăţeanului european” prezintă mare interes 
pentru Guvernul ţării? 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  
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3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat 
de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 3.Dezvoltarea strategiei de afaceri 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele tipuri de strategii; 
• analiza strategiei portofoliului; 
• evedenţierea principiilor componete  a strategiei de afaceri în baza 


mediului extern și intern; 
• caracteristica strategiilor de bază recomandate pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Strategie, afacere, mediu intern, mediu extern, control, 
management strategic, reevaluarea, sinergia. 


Conținut 


 


 


 


Dezvoltarea strategiei de afaceri 
Formularea strategiei presupune abordarea următoarelor aspecte:  


• identificarea oportunităților și amenințărilor externe ale 
organizației,  


• determinarea "punctelor tari" și a "punctelor slabe" din 
interiorul organizației,  


• stabilirea obiectivelor pe termen lung ale organizației,  
• elaborarea unor strategii alternative și alegerea strategiei de 


urmat 
 


. 
 
 
 
 
 


 
Figura 37. Formularea strategiei de afaceri în baza mediului 


extern și intern 
În mod concret, formularea strategiei poate include: să înceapă un nou 
tip de afacere, modul de alocare a resurselor organizației, noi 
posibilități de extindere sau diversificare a activităților organizației, 
pătrunderea pe noi piețe, fuziuni de întreprinderi sau riposta fata de 
amenințările venite de la concurenți.  
 
 
 
 


 
 


Figura 37. Tipuri de strategii generice 
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Strategia d dominare la nivel de costuri - a produce la un cost 
inferior comparativ cu costul concurenței. 
Strategia de diferențiere constă în realizarea unei deosebiri 
“distincte” la produsul sau serviciul oferit de firmă, în scopul de a crea 
“ceva” care se percepe ca unic la nivel de sector industrial sau piață.  
În strategia de concentrare, întreprinderea “atacă” un segment 
precis, definit de un grup de consumatori sau de un grup de produse, 
iar căutarea unei ținte unice îi permit să beneficieze de avantajele 
dominării prin costuri, sau a diferențierii, și uneori a amândurora în 
același timp. 
 
 
 
 
 
 
 


 
                 Figura 38. Strategii de bază. Recomandări pentru AAC 
Pe lângă acestea, este important să se facă Strategia reieșind din 
analiza portofoliului de activități (tipuri de servicii pe care le are ÎM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 39. Strategia portofoliului 


VACILE DE MULS - domenii de activităţi mature cu piaţă mare în care 
rata de creştere a pieţei este redusă, însă nevoile de finanţare sunt 
limitate, iar poziţia de lider pe piaţă face ca acest domeniu să degaje 
importante lichidităţi, ce pot susţine alte servicii de perspectivă. 
VEDETELE - domenii generatoare de surse financiare ce permit 
finanţarea nevoilor proprii, datorate dorinţei de creştere a pieţei. 
Acestea sunt echilibrate financiar sau degajă un exces de lichidităţi; ele 
constituie categoria dinamică a portofoliului de activităţi care 
realizează o dezvoltare prin autofinanţare. 
CÂINII (PIETRE DE MOARĂ) reprezintă domeniile de activitate mai 
vechi şi cu care întreprinderea nu reuşeşte să se impună pe piaţă. Ele 
nu trebuie susţinute financiar cu lichidităţi şi chiar dacă nu pretind 
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numeroase nevoi, nici nu aduc o contribuţie semnificativă la 
dezvoltarea întreprinderii.  
DILEMELE reprezintă domeniile de activitate cu o puternică rată de 
creştere a pieţei, dar de pe urma cărora întreprinderea nu realizează o 
poziţie concurenţială dominantă; ele au nevoie de finanţare pentru 
dezvoltare, au nevoie de lichidităţi pentru a fi transformate în vedete, 
în caz contrar, se pot transforma în câini. 
Procesul de formulare a strategiei poate avea loc în trei moduri: (1) 
modul planificat, (2) modul adaptiv, (3) modul antreprenorial.  
Implementarea strategiei presupune: (i) stabilirea obiectivelor anuale 
ale organizației, (ii) alocarea resurselor (personal, procese și sisteme 
IT), în vederea executarii strategiei formulate, conform obiectivelor 
asumate, (iii) luarea deciziei de adaptare a strategiei la structura 
organizației etc.  
Implementarea strategiei poate include: dezvoltarea unei structuri 
organizaționale eficiente, pregătirea bugetului și a programelor, care 
să sprijine execuția strategiei, dezvoltarea și utilizarea sistemelor 
informatice ale organizației. Etapa de implementare este deseori 
numita etapa de acțiune în managementul strategic, fiind cea mai dificil 
de realizat, fiindcă implica disciplina membrilor organizației, loialitate 
din partea acestora. 
Evaluarea strategiei și controlul constituie etapa finala în 
managementul strategic. Managerii trebuie să cunoască modul în care 
sunt implementate strategiile, iar acest fapt se realizează prin evaluări 
periodice ale strategiei și prin utilizarea feed-backului. Exista trei 
activități majore, caracteristice etapei de evaluare a strategiei: 


• reevaluarea factorilor interni și externi ce au constituit 
fundamentul pentru alegerea strategiei curente; 


• măsurarea și evaluarea performantelor; 
• acțiuni de corectare, de ajustare a strategiei. Schimbările în 


mediul extern sau variații mari ale performantelor financiare 
pot necesita revizuiri majore ale strategiei. 


Controlul strategiei se exercita pe toata perioada aplicării strategiei 
adoptate, având rolul de a evidenția eventualele abateri negative, 
inclusiv cauzele acestora și de a indica masurile corective. 


O strategie bine conceputa a organizației trebuie să includă patru 
componente de bază: (1) domeniul de acțiune, (2) modul de alocare a 
resurselor, (3) competenta distinctiva într-un anumit domeniu și (4) 
sinergia. 


Domeniul de acțiune al strategiei stabilește segmentele de piața, în 
care va concura organizația. În cazul nostru - AAC. 


Modul de alocare a resurselor este o alta componenta importantă. O 
organizație poate să distribuie resursele obținute din profitul de la o 
unitate de afaceri pentru a fi reinvestite într-o alta unitate, care aduce 
un profit mai mare sau care prezinta riscuri mai mici. Pentru 
Operatorii AAC resursele pot fi alocate atât din partea ÎM, cât și din 
bugetul localității (Primăriei – Fondatorului). 


Componenta distinctiva într-un anumit domeniu se refera la acele 
caracteristici unice ale produsului, pe care organizația știe să le 
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realizeze cel mai bine, comparativ cu concurenții săi. Unicitatea 
produsului poate fi asigurata prin tehnologia încorporată în produs, 
prețul competitiv scăzut pentru anumite produse sau rețeaua de 
unități de servicii, care sprijină produsul.  


Exemplu: o componentă distinctă poate fi calitatea apei, în localitățile 
unde sunt parametrii respectivi. Mai mult decât atât, este important să 
ajungă mesajul despre componenta distinctivă la consumator. Spre 
exemplu, în Republica Moldova există tendința populației de a percepe 
apa drept gratuită și a se indigna la majorarea tarifelor. Dacă, însă, în 
mesajele de sensibilizare s-ar axa pe calitatea apei, și costurile 
suportate de restabilire/modernizare a infrastructurii, atunci ar fi o 
altă situație. 


Sinergia se refera la modul cum diferite părți componente ale 
organizației se completează una pe alta, producând efect mai mare 
decât prin acțiunea lor separată. Sinergia poate apărea când 
subunitățile organizației sau unele dintre ele utilizează aceleași utilaje, 
același personal de conducere sau sisteme pentru a obține un rezultat 
comun. Spre exemplu, în AAC vânzările ar crește dacă fiecare Controlor 
ar înțelege că sarcina sa nu este doar de a colecta bani sau informa 
consumatorii, ci și de a-i conștientiza și convinge la conectarea 
serviciilor. Acest fapt, însă, ar avea loc doar dacă există anumite 
obiective strategice pe care fiecare angajat le înțelege și le privește în 
sinergie (adică fiecare departament să își înțeleagă legătură sa cu 
altele). 


O mai bună înțelegere a sinergiei și creare de valoare este reprezentată 
în Value Chain (Lanțul valoric al tuturor activităților ÎM), care, pentru 
AAC este compus din activități de bază (procese), după cum 
urmează: 


 
Figura 39. Lanțul valoric al tuturor activităților ÎM 


Sub-procesele de prestare nemijlocită a serviciilor (procese de 
producere – furnizarea serviciilor) sunt diferite. Astfel, la capitolul 
„Apă” avem: captarea, epurarea apei brute, transportarea, stocarea, 
distribuția apei potabile. Pentru „Canalizare” – colectarea, evacuarea, 
transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate. 


Activitățile de bază sunt asistate de procese ale activității de 
deservire și exploatare: 


 
Activitățile de bază și de deservire sunt administrate și controlate de 
procese ale activității organizațional-administrative, după cum sunt: 


 
Mai detaliat, în opinia prof. Ovidiu Nicolescu, „strategia 
organizațieicuprinde următoarele 7 componente principale: misiunea 
organizației; obiectivele fundamentale; opțiunile strategice; resursele; 
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termenele; avantajul competitiv; sinergia”. 


Misiunea organizației se exprima sub forma unei declarații oficiale, 
care precizează scopurile fundamentale și concepțiile privind evoluția 
și desfășurarea activităților organizației, prin care se diferențiază de 
organizații similare și din care decurge sfera sau domeniul de activitate 
și piața deservita. Concret, misiunea descrie produsul sau serviciul 
oferit de organizație, piața, tehnologia de bază a organizației etc. 


Obiectivele fundamentale (strategice) desemnează acea categorie 
de obiective, care vizează durate mari de timp (între 3 și 5 ani) și care 
se refera la ansamblul activităților desfășurate de o organizație sau de 
componentele majore ale acesteia. 


Opțiunile strategice se refera la direcțiile de acțiune pentru 
îndeplinirea obiectivelor strategice fundamentale. Varietatea 
modalităților de realizare a obiectivelor, pe care le poate aplica o 
organizație, este foarte mare, însă, dintre cele esențiale, pot fi amintite 
ca tipuri de strategii: privatizarea, retehnologizarea, strategii de 
dezvoltare (creștere), diversificarea produselor, schimbarea sistemului 
de management, asimilarea de noi produse, informatizarea 
activităților, specializarea în producție, modernizarea organizației, 
pătrunderea pe noi piețe etc. 


Resursele reprezintă totalitatea elementelor de natura fizică, 
informațională și financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să 
fie operaționalizate. În strategii, resursele sunt prevăzute sub forma 
fondurilor circulante și a fondurilor de investiții. Fondurile circulante 
servesc pentru derularea activităților curente, iar fondurile de 
investiții constituie suportul financiar pentru materializarea opțiunilor 
strategice. 


Termenele delimitează perioada de operaționalizare a strategiei, 
precizând-se momentul declanșării aplicării strategiei, termenele 
intermediare, care marchează evenimentele semnificative în 
înfăptuirea obiectivelor și termenul final al implementării strategiei. 
Creșterea ritmului de desfășurare a activităților, în special de înnoire a 
produselor, tehnologiilor și echipamentelor, conferă termenelor de 
operaționalizare o importantă deosebită. 


Avantajul competitiv apare atunci când o organizație are în 
permanenta o șansă mare de câștiguri, ceea ce se întâmpla când 
produsele/serviciile oferite sunt superioare în mod semnificativ 
pentru clienți, comparativ cu ofertele similare ale concurenților. 


În opinia lui Michael E. Porter, creatorul acestui concept, avantajul 
competitiv pe piață poate fi generat prin asigurarea unor costuri 
reduse ale produselor/serviciilor oferite, la niveluri sub cele ale 
concurenților, sau prin conferirea unor calități (caracteristici), prin 
care produsele/serviciile se diferențiază net de cele oferite de alți 
concurenți, care satisfac aceeași cerere. Sursele avantajului competitiv 
sunt: inovarea, prețul mai mic al produsului, nișa de piață. 


Exercitiu 1.  Ce se referă la modul cum diferite părți componente ale 
organizației se completează una pe alta, producând efect mai 
mare decât prin acțiunea lor separată.? Notați ideile Dvoastră în 
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spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Ce reprezintă în strategia portofoliului domeniile generatoare 


de surse financiare ce permit finanţarea nevoilor proprii, 
datorate dorinţei de creştere a pieţei şi acestea sunt echilibrate 
financiar sau degajă un exces de lichidităţi; ele constituie 
categoria dinamică a portofoliului de activităţi care realizează o 
dezvoltare prin autofinanţare? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
•  Ce reprezintă  opţiunile strategice ? 
•  Care este lantul valoric al tuturor activităţilor întreprinderilor 


municipale? 
•  Caracterizaţi strategiile de bază recomandări pentru AAC? 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat 
de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 4.Stabilirea obiectivelor strategice 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele obiective fundamentale; 
• analiza seriei de condiții pentru demersul strategic; 
• caracteristica categoriilor de obiective pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Obiective, ameliorarea, analiza, măsurabil, accesibil, realist, 
companie. 


Conținut 


 


 


 


Obiectivele fundamentale se împart în doua categorii: 


• obiective economice sub forma unor indicatori cum sunt: 
profitul, rata profitului, cifra de afaceri, productivitatea muncii, 
cota de piață, calitatea produselor sau serviciilor etc; 


• obiective sociale care vizează cooperarea cu autoritățile, 
salarizarea personalului și condițiile de munca, masuri de 
protecție a mediului etc.. 


Obiectivele sunt ținte, scopuri, teluri, niveluri ale rezultatelor 
stabilite pentru activitățile organizației. Ele reprezintă nu numai 
finalitatea planificata a activităților organizației, dar și scopul către 
care se focalizează celelalte funcții manageriale - organizarea, 
conducerea și controlul. 


Obiectivele generale (I) sunt formulări a ceea ce trebuie să facă 
organizația pentru a-și realiza misiunea; ele afectează întreaga 
organizație pentru a-și realiza misiunea. 


Obiectivele specifice (II) sunt derivate din cele generale și stabilesc 
scopuri, niveluri ale rezultatelor pentru fiecare arie funcțională a 
organizației industriale: cercetare - dezvoltare, producție, financiara, 
comerciala, resurse umane. 


Scopul stabilirii obiectivelor, în special pentru Operatorii AAC se referă 
la: 


• ameliorarea colaborării cu Autoritățile Publice Locale 
(Fondatorul) – stabilirea obiectivelor va permite Fondatorului 
să monitorizeze mai ușor activitatea ÎM; 


• urmărirea evoluției activității ÎM – prin analiza realizării 
obiectivelor prestabilite; 


• motivarea angajaților – prin stabilirea unor indicatori de 
performanță; 


• controlul realizării strategiei – prin urmărirea implementării 
planurilor de acțiuni și stabilirea responsabilităților; 


• căutare de noi soluții pentru utilizarea oportunităților și 
ameliorarea situației. 
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Figura 40. Stabilirea obiectivelor (exemplu AAC) 


Analiza situației existente, identificarea problemelor critice și 
formularea misiunii și viziunii au pregătit terenul pentru stabilirea 
scopurilor, obiectivelor și strategiilor. Procesul de formulare a 
obiectivelor poate fi unul provocator, în special pentru acele entități, 
care nu furnizează servicii directe. 


Un obiectiv adecvat formulat trebuie să îndeplinească o serie de 
condiții pentru ca demersul strategic să aibă finalitate: 


• Obiectivul descrie o realizare generala, care este împărtășită și 
acceptata de factorii cheie interesați (membrii comunității) și 
este orientat către outcome (rezultatul final) sau impact, și nu 
către output (partea de producție). Având în vedere ca un 
obiectiv este general, este posibil ca o comunitate să aibă 5-10 
obiective. Astfel, un obiectiv descrie o stare finală (rezultatul 
care va fi atins).  


• Obiectivele, odată formulate, trebuie să conducă la îndeplinirea 
misiunii și atingerea viziunii comunității.  


• Un obiectiv trebuie să fie complet: să acopere funcțiile și 
operațiunile majore ale unei entități (în acest caz comunitatea 
în ansamblul ei). 


Specific – este formulat în mod explicit și nu lasă loc de interpretări. Se 
referă la rezultate  clare, concrete. 


Măsurabil – este cuantificabil, de cele mai multe ori în termeni de 
cantități, calități, dacă este sau nu oportun, care sunt costurile pe care 
le implică. Acest principiu presupune că astfel îndeplinirea obiectivului 
să poată fi verificată și evaluată. 


Accesibil – este relevant pentru problemele, strategiile și resursele 
comunității, nu este prea ambițios, adică este realizabil în contextul 
intern și extern existent. 


Realist – realismul stabilirii unui obiectiv depinde de mulți factori, 
precum resursele disponibile (financiare, umane, materiale), legislație, 
context de business etc. 


• Obiectivul identifică, acolo unde este posibil, beneficiarul 
serviciilor furnizate.  


• Obiectivele trebuie să fie exprimate într-un limbaj clar, non 
tehnic, accesibil.  
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• Obiectivele acoperă în mod obligatoriu aspectele cheie 
identificate în cursul analizei situației prezente.  


• Este foarte important, la aceasta etapa a planificării strategice, 
să se tina seama cu rigurozitate de modul, în care sunt definite 
obiectivele și țintele. Țintele corespund unui rezultat. Exista 3 
tipuri generale de ținte:  


• ținte de dezvoltare a capacitații – vizează activitățile legate de 
dezvoltarea capacitații instituțiilor (comunității) de a furniza 
servicii; 


• ținte legate de furnizarea de servicii – vizează furnizarea unui 
serviciu către potențialii beneficiari; 


• ținte legate de investițiile de capital – vizează achiziția de 
fonduri fixe, fie prin cumpărare, fie prin construcție.  


Acestea sunt, de regulă, grupate în proiecte. Formularea țintelor poate 
fi, în egală măsură, un proces dificil și provocator, în special pentru o 
comunitate, care nu furnizează, practic, servicii directe, dar implică, în 
special, coordonare, administrare și formulare de politici. Definirea 
unei ținte trebuie făcută din perspectiva companiei și nu din 
perspectiva mediului sau extern sau al beneficiarilor de servicii. 


 
               Figura 41. Categorii de obiective (exemplu AAC) 


Exercitiu 1. Acoperă obiectivele în mod obligatoriu aspectele cheie 
identificate în cursul analizei situației prezente? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Este important la o etapă planificării strategice, să se ţină seama 


cu rigurozitate de modul, în care sunt definite obiectivele și 
țintele? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
•  Ce reprezintă  obiectivul specific ? 
•  Ce reprezintă acronimul SMART? 
•  Formularea țintelor poate fi un proces dificil și provocator, în 
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special pentru o comunitate, care nu furnizează, practic, servicii 
directe, dar implică, în special, coordonare, administrare și 
formulare de politici? 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, 
membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 2011, 2012, 2013. 
AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de S.C. 
Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria municipiului 
Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating Strategy 
Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU MARE. 
România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-Бизнес», 
Москва, 2003. 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 5. Planul de afaceri strategic 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele aspecte ale planificării afacerilor; 
• analiza procesului consultati în trei etape principale de dezvoltare; 
• analiza tipurilor de planuri de afaceri pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Analiză strategică, planificarea afacerilor, planul de afaceri 
strategic, responsabilitate. 


Conținut 


 


 


 


Analiza strategică a planului de afaceri 


Planificarea afacerilor este una din cheile succesului, ce permit 
definirea exacta a scopurilor și obiectivelor, repartizarea riguroasa a 
resurselor necesare pentru obținerea beneficiului așteptat precum și 
identificarea activităților, care trebuie efectuate pentru atingerea 
rezultatelor preconizate. 


Strategiile sunt declarații generale asupra modului, în care se va 
realiza ceva. În acest context, ele descriu modul, în care comunitatea își 
va atinge obiectivele și fac legătura între obiective și ținte. Fiecare 
obiectiv are propriul sau set unic de strategii, care descriu modalitatea 
generala de intervenție. O singura strategie poate să conducă la 
identificarea mai multor ținte.  


Planul strategic reprezintă modalitatea concreta, prin care va fi 
realizata misiunea și viziunea companiei. În aceasta faza obiectivele 
strategice, defalcate în obiective operaționale, vor fi detaliate în 
masuri, sub-masuri și proiecte concrete, iar pentru fiecare proiect vor 
fi stabilite sarcini. În acest punct al planificării strategice este foarte 
importantă menținerea caracterului consultativ.  


Pentru AAC este importantă crearea unui Grup de lucru strategic din 
cadrul ÎM care poate fi constituit din: Director, Inginer Șef, Contabil șef, 
Economist, Specialist resurse uman. Aceștia stabilesc împreună 
obiectivele companiei. Obiectivele generale sunt stabilite de către 
Director cu Primăria sau Comisia Administrativă a ÎM. Sarcinile 
concrete pe departamente sunt stabilite de Maiștri (Șefi de sectoare).  


Un proces consultativ trebuie să includă 3 etape principale de 
dezvoltare:  


• Formularea țintelor preliminare pe parcursul unor sesiuni 
de lucru, etc.  


• Revizuirea rezultatelor grupelor de lucru pentru a se asigura 
calitatea acestora și pentru rezolvarea aspectelor legate de 
coordonare și suprapunere. 


• Revizuirea și armonizarea rezultatelor, în bază etapelor 
anterioare și re-discutarea acestora.  


Legătura dintre toate aceste elemente ale planului strategic este redata 
în schema de mai jos: 
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Figura 42. Elementele Planului Strategic 
Înainte ca orice organizație să evolueze, are în primul rând nevoie să 
știe în ce punct este situată în prezent. Acest lucru poate fi efectuat 
prin efectuarea unei analize diagnostic a tuturor aspectelor companiei. 
Folosul efectuări unui astfel de exercițiu este ca ar trebui să poată 
identifica punctele forte și slăbiciunile și, în acest fel, să identifice unde 
și ce acțiune este necesara pentru a merge mai departe.  
O cerința secundară este descrierea Operatorului. Această succintă 
descriere trebuie să cuprindă zona de acoperire, statutul juridic, 
resursele disponibile, etc. Motivul pentru aceasta este de a oferi unui 
potențial investitor o scurta prezentare a Operatorului. 
Planul de afaceri strategic trebuie să fie unul simplu și real, întrucât 
realizarea lui este foarte dificilă dacă acesta nu este simplu, specific, 
realist și complet. Și chiar dacă îndeplinește toate aceste contații, un 
plan bun va avea nevoie de monitorizare și de verificare. Planul 
depinde de elementul uman și, în mod particular, de procesul de 
angajare, implicare și urmărire a ceea ce urmează. 


• Exista câteva elemente, care vor face ca un plan să aibă succes. 
Iată câteva indicii pentru o buna implementare: 


• Este un plan simplu? Este ușor de înțeles și de urmat? Comunica 
conținutul ușor și practic? 


• Este un plan specific? Obiectivele sale sunt concrete și 
măsurabile? Include acțiuni și activități, fiecare cu date specifice 
de completare, persoane responsabile, costuri bine planificate? 


• Este un plan realist? Sunt obiectivele, bugetul de cheltuieli și 
datele importante realiste? Nimic nu împiedica implementarea 
prin niște teluri nerealiste? 


• Este planul complet? Include toate elementele necesare? 
• Sunt în concordanță obiectivele trasate cu Strategia localității? 


Strategia națională în apă-canalizare?  
• Planul elaborat este pe înțelesul tuturor angajaților (care 


urmează să implementeze aceste obiective)? 
Cerințele unui Plan strategic de afaceri variază și depind de context. 
Totuși, nu există nici o garanție că planul va funcționa chiar și dacă 
acoperă toate punctele esențiale. 
Folosirea unui plan de afaceri. Deseori oamenii se gândesc la un plan 
de afaceri ca la ceva, care se face la începutul afacerii, aplicații pentru 
împrumuturi sau pentru a găsi investitori. Adevărul e ca acestea sunt 
vitale, dar ele nu servesc doar la așa ceva. 
Pregătirea unui plan de afaceri este o metoda organizata și logica de a 
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considera cele mai importante aspecte ale unei afaceri, ca de exemplu:  
- definirea și fixarea obiectivelor și programului pentru a atinge 


obiectivele; 
- revizuirea regulată a afacerii și corectarea cursului; 
- definirea unor noi direcții de activitate; 
- susținerea unei aplicații pentru împrumut; 
- definirea unor parteneriate/înțelegeri între parteneri; 
- stabilirea valorilor pentru vânzare; 
- evaluarea unei noi linii de produse, promovare sau extindere. 


În practica exista 3 tipuri de plan de afaceri: 
1. Plan sumar –informații de bază privind afacerea, pe 8 –10 


pagini. Se întocmește când mărimea mijloacelor financiare 
necesare pentru realizarea planului e relativ mică sau când se 
efectuează o testare a mediului investițional. 


2. Plan de afaceri complet – compus din 20 – 40 pagini, în care se 
descrie detaliat afacerea. Se întocmește în cazul când suma de 
mijloace financiare necesare pentru realizarea planului este 
mare.  


3. Plan de afaceri operațional - este un plan desfășurat, unde, în 
detalii, se descriu sarcinile fiecărei subdiviziuni. 


Dezvoltarea Planului de acțiuni și stabilirea responsabilităților 


Aceasta secțiune face legătura strânsă între strategiile specifice și ceea 
ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Pentru a fi eficace, planurile de 
acțiune trebuie să fie conforme cu anumite reguli, și anume:  


- Trebuie definite sarcinile implicate în atingerea obiectivelor 
date  


- Fiecare sarcina trebuie să aibă responsabil, o persoana 
desemnată să se asigure ca sarcina a fost dusa la bun sfârșit.  


- Fiecare sarcina trebuie să aibă o data a îndeplinirii/termen 
de realizare. 


Astfel, un Plan de acțiuni trebuie să includă: 1. Obiective. 2. Acțiuni 
practice, pentru atingerea obiectivelor. 3. Termene de realizare a 
acțiunilor. 4. Costuri aferente implementării. 5. Responsabili pentru 
implementare. 6. Indicatori de progres. 7. Procedurile de raportare și 
evaluare. 


 
 
 
 
 
 


 
Figura 43. Responsabilități în elaborarea Planului de acțiuni 
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În dezvoltarea unui Plan de acțiuni este esențiala identificarea unor 
elemente cheie în sectorul de apa și canalizare, acestea sunt 
considerate a fi, preponderent: Controlul scurgerilor, Managementul 
operațional, Planificarea investițiilor, Nivelul serviciilor prestate 
(cerințe de calitate și normele de mediu), Lucrul cu clienții, Informare 
publică, Controlul costurilor, Managementul tarifelor, Managementul 
Financiar, Managementul organizațional (inclusiv luarea deciziilor, 
relația cu APL), Managementul resurselor umane, Probleme de mediu.  


În diferite surse, elementele menționate sunt elaborate în detaliu. 
Controlul și reducerea scurgerilor în Moldova reprezintă un obiectiv, la 
fel și reducerea „apei nefacturate” prin introducerea politicilor active 
de control al scurgerilor.  


Datorita absenţei majoritare a unei contorizări la sursa și contorizării 
indiferente a clientului, cifrele trebuie abordate subiectiv. Totuși, încă 
exista un scop pentru reducerea costurilor operaționale, îmbunătățirea 
valabilității proviziei de apa și îmbunătățirea recuperării veniturilor 
prin introducerea de politici de control active.  


Deși, cele mai mari beneficii sunt mai probabil de atins prin focalizarea 
pe rețelele de distribuție de apa și întrebuințarea de către clienți, toate 
potențialele pierderi de venituri din pierderi de apa ar trebui 
definite, și anume: Stație tehnologizata de tratare a apei, Pierderi de 
apa pe principalele conducte, Pierderi din rezervoarele de serviciu,  
Pierderile stațiilor de pompare, Pierderi din distribuția apei și Irosirea 
de către clienți. 


Este de asemenea necesar stabilirea datelor în vederea comparării, 
informării asupra lungimii rețelei clasificate din punct de vedere al 
materialului și vechimii, numărul de intervenții pe an și pe tip, ieșire de 
la sursa și pe evaluarea consumurilor per capita, ca cerințe minime.  


O evaluare din timp a informațiilor de mai sus va oferi indicații asupra 
celei mai bune ținte a politicii de control a scurgerilor, ce este nevoie 
să fie definita în Planul de afaceri și obiectivele stabilite pentru 
viitoarea planificare (revizuire a planului de afaceri în fiecare an timp 
de 3 ani). În definirea nevoilor de implementare a politicii este necesar 
să se specifice nevoile de resurse în ceea ce privește forță de munca, 
echipament, materiale și logistica. Acestea trebuie apoi să fie evaluate 
din punct de vedere al costurilor și comparate cu economiile 
identificate.  Apoi trebuie să se realizeze un plan de acțiuni pentru a 
demonstra responsabilitățile, orarul, costurile și beneficiile furnizate 
anticipate.  Pe durata implementării monitorizarea performanței 
trebuie să fie reluata la intervale regulate. 
 
 
 
 


 
Figura 44. Exemplu de Plan de implementare pentru acțiunile 


prestabilite (AAC) 
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Exercitiu 1.    Un plan  de afaceri se face la începutul afacerii pentru  aplicații 
de împrumuturi sau pentru a găsi investitori? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.   Planificarea afacerilor este una din cheile succesului, ce permit 


definirea exacta a scopurilor și obiectivelor, repartizarea 
riguroasa a resurselor necesare pentru obținerea beneficiului 
așteptat? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
•  Planul elaborat este pe înțelesul tuturor angajaților (care 


urmează să implementeze obiectivele organizaţiei)? 


• Planul de afaceri strategic trebuie să fie unul simplu și real? 


• În definirea nevoilor de implementare a politicii este necesar să 
se specifice nevoile de resurse în ceea ce privește forță de 
munca, echipament, materiale și logistica ? 


Materiale de 
referință 


12. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


13. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


14. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, 
membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 2011, 2012, 2013. 
AMAC. Chișinău. 


15. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de S.C. 
Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria municipiului 
Pitesti. Consiliul local. 


16. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


17. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


18. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating Strategy 
Into Action. 1996. USA. 


19. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


20. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU MARE. 
România. Consiliul local. 


21. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


22. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-Бизнес», 
Москва, 2003. 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 6. Evaluarea performantelor 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele aspecte procesului de monitorizare şi 
evaluare; 


• identificarea importanței stabilirii indicatorilor de performanță; 
• analiza tipurilor tipurilor de rapoarte pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planul de evaluare, monitorizare, evaluare, rapoarte, obiective. 


Conținut 


 


 


 


Monitorizarea și evaluarea sunt niște instrumente extrem de 
importante pentru evaluarea performantelor realizării obiectivelor 
strategice. Tot mai multe organizații/întreprinderi/instituții și 
comunități prefera să știe cit de eficiente sunt/au fost eforturile lor în 
procesul de implementare a anumitor activități. 
Obiectivul evaluării performanței - îmbunătățirea performanței 
individuale, de grup și organizaționale, și NU acordarea de calificative 
pentru fiecare angajat. 


În același timp, monitorizarea și evaluarea ne pot oferi informații 
pentru a planifica mai eficient activitățile, a aloca rațional resursele și a 
asigura durabilitatea activităților desfășurate. Prin monitorizare și 
evaluare se efectuează și analiza și controlul respectării realizării 
obiectivelor și termenelor prevăzute, respectiv: (1) compararea 
rezultatelor obținute cu rezultatele prevăzute; (2) analiza stadiului de 
realizare a obiectivelor; (3) analiza eficacității utilizării resurselor 


Planul de evaluare trebuie să cuprindă informații despre modul, în 
care vor fi culese informațiile privind progresul proiectului 
(monitorizarea) și felul, în care se va aprecia măsura, în care au fost 
atinse obiectivele și rezultatele preconizate.  


Evaluarea nu poate fi realizata de una singura, fără a fi precedata de 
monitorizare, presupunând stabilirea prealabila a unor indicatori și 
standarde de performanta. Dacă rezultatele proiectului nu sunt 
conforme cu cele din planul inițial, se stabilesc cauzele, care au condus 
la aceste abateri și care este impactul asupra resurselor utilizate.  


Încă de la elaborarea planului strategic, sunt stabiliți anii de referința, 
perioada în care se evaluează stadiul implementării strategiei.  
 
 
 
 
Importanța stabilirii indicatorilor de performanță se reflectă în: 


• motivarea personalului – în baza nivelurilor anuale planificate 
ale indicatorilor; 


• evaluarea personalului – în baza nivelurilor atinse în raport cu 
cele planificate ale indicatorilor; 


 


 


În timp ce declarația de misiune și de viziune ar trebui păstrate 
neschimbate pe parcursul întregului ciclu de planificare strategică, pot să 
apară situații, în care este nevoie de revizuirea și îmbunătățirea 
obiectivelor. 
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• monitorizarea realizării strategiei și obiectivelor – prin 
abaterile de la indicatorii prestabiliți; 


• atragerea investitorilor - prin indicatori realizați, precum și prin 
cei planificați și argumentați; 


• ameliorarea relației cu APL - prin dări de seamă clare, în baza 
obiectivelor și indicatorilor de performanță; 


• îmbunătățirea performanței și rezolvarea problemelor; 
• mai bună utilizare a resurselor umane, materiale, financiare. 


Procesul de evaluare a performanțelor funcționează bine, atunci când: 
este puternic susținut de managementul organizației, este comunicat 
tuturor angajaților, este asumat de către angajați și este înțeles și 
aplicat corect de către toți angajați. 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
Figura 45. Procesul de evaluare a performanței 


În acest context, revizuirea obiectivelor poate fi necesara din mai 
multe motive:  


• Circumstanțele s-au schimbat, iar obiectivele nu mai sunt 
adecvate. 


• Obiectivele au fost definite într-un mod nepotrivit, sunt 
neadecvate sau neclare.  


• Obiectivele au reflectat într-un mod neadecvat nevoile factorilor 
interesați. 


• Sfera obiectivelor definite nu a fost adecvata și realista 
(obiectivele au fost excesiv de ambițioase în raport cu resursele 
existente). 


Pentru companiile de AAC revizuirea obiectivelor este esențială când: 
s-au schimbat condițiile cadrului legislativ, când s-au schimbat 
Fondatorii (APL), sau se restructurează ÎM, sau își extinde aria de 
activitate sau domeniile de activitate. 
Tipuri de evaluări ale performanței în AAC: 


• Externe – către APL, pentru Clienți, pentru Furnizori (la cerere), 
și accesibile pentru Opinia publică (publicate). 


• Interne – evaluări efectuate de către Fondator, evaluări 
efectuate de către Director (pe toată ÎM), de către Șefii de 
sectoare (în cadrul departamentului), autoevaluare (efectuate 
de către angajați de sine stătător). 
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Figura 46. Tipuri de rapoarte. Evaluarea performanței în AAC 


Exercitiu 1. Pentru companiile de AAC revizuirea obiectivelor este 
esențială când: s-au schimbat condițiile cadrului legislativ sau 
când s-au schimbat Fondatorii (APL)? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Procesul de evaluare a performanțelor funcționează bine, 


atunci când: este puternic susținut de managementul 
organizației şi este comunicat tuturor angajaților? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
•   Ce trebuie să cuprindă planul de evaluare privind progresul 


proiectului? 


• Poate monitorizarea și evaluarea oferi informații pentru a 
planifica mai eficient activitățile, a aloca rațional resursele și a 
asigura durabilitatea activităților desfășurate? 


• Prin monitorizare și evaluare se poate efectua, analiza şi 
controlul respectării realizării obiectivelor și termenelor 
prevăzute? 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 







 


332 


 


2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 
4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 


PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat 
de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


333 


 


MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 7.Indicatori de performanță. Legislația Moldovei în domeniul AAC 
Obiective 


 


• familiarizarea cu structura și categoriile indicatorilor de 
performanță; 


• familiarizarea cu legislația Republicii Moldova privind indicatorii 
de performanță AAC; 


• identificarea indicatorilor cheie de performanță prin scop și efect; 
• analiza Benchmarking-ului în AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Indicatori de performanță, scop, efect, benchmarking, 
metodologie, directive,  Uniunia Europenă. 


Conținut 


 


 


 


Structura și categoriile indicatorilor de performanță. 
Prin natura sa, indicatorii cheie de performanță (așa numiți KPI – key 
performance indicators) au drept scop și efect următoarele: 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 47. Indicatorii cheie de performanță prin scop și efect 


Este important de menționat, că în vederea asigurării unei realizări 
realiste a obiectivelor, nu se recomandă de a stabili mai mult de 1-2 
KPI pentru fiecare obiectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


Figura 48. Tipuri de indicatori de performanță. Exemple AAC 
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Benchmarking în AAC 
Benchmarking-ul reprezintă comparația întreprinderilor după 
indicatori de performanță conform unui standard ramural.  
Conform metodologiei AMAC (Asociației Companiilor de Apă și 
Canalizare din Republica Moldova), mai jos sunt reflectați câțiva dintre 
Indicii financiari și de producție ale întreprinderilor AAC, care servesc 
la baza comparației acestora (anii 2011-2013). 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 49. Indicii financiari și de producție ale întreprinderilor 


AAC 
Legislația cu privire la indicatori de performanță AAC. 
O primă importanță la nivel de Republică o are Strategia Națională cu 
privire la Apă și Sanitație 2014-2028. Cadrul legal al acesteia se axează 
pe: 


1. Directivele Uniunii Europene: Directiva Cadru cu privire la Apă 
2000/60/EC, Directiva cu privire la tratarea apei uzate urbane 
91/271/EEC, Directiva privind calitatea apei destinată 
consumului uman 98/83/EC. 


2. Legislația în domeniul AAC: Legislația secundară la Legea 
Apelor, Legea cu privire la apa potabilă, Legea privind serviciul 
public de alimentare cu apă și canalizare, Hotărârea Guvernului 
934/2007, cerințele de raportare a calității apei potabile.  


3. Standardele și normele tehnice: Standardele și normele de 
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proiectare a infrastructurii AAC; Standardele de calitate și 
normele tehnice pentru calitatea apei. 


În baza cadrului legislativ, Strategia Națională cu privire la Apă și 
Sanitație stabilește Indicatori de performanță la nivel de țară, după 
cum sunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 50. Indicii financiari și de producție ale întreprinderilor 


AAC 
Reglementarea privind indicatorii de calitate în domeniul AAC o 
stabilește Legea 303 din 2013 privind serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, stabilindu-i un rol semnificativ ANRE (Agenției 
Naționale de Reglementare în Energetică). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 51. Reglementarea privind indicatorii de calitate în 


domeniul AAC 
Reflectată succint, Legislația cu privire la indicatori de calitate AAC 
reprezintă: 
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Figura 52. Reglementarea privind indicatorii de calitate în 
domeniul AAC 


Exercitiu 1. Pentru companiile de AAC Benchmarking-ul reprezintă 
comparația întreprinderilor după indicatori de performanță 
conform unui standard ramural? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Ce reglementare vizeză indicatorii de calitate în domeniul 


serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Care sunt indicii financiari și de producție ale întreprinderilor 


AAC ? 


• Ce strategie stabilește indicatorii de performanță la nivel de 
țară? 


• Ce prevede structura indicatorilor de performanţă? 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat 
de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 
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6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 1. Aspecte generale privind managementul unui proiectului și 
elaborarea organigramei 


Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări teoretico-metodologice 
privind managementul proiectelor; 


• familiarizarea cu structuri organizatorice pentru managementul 
proiectelor; 


• identificarea responsabilitățiilor UIP în fazele principale a 
mangementului proiectului. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, managementul proiectului, structura organizatorică, 
organizarea funcțională, organizarea de proiecte, organizarea 
matricială a mangementului proiectelor 


Conținut 


 


 


 


Investiţiile au un rol hotărîtor în realizarea obiectivelor de bază a 
oricarei entitati, care tinde spre dezvoltare durabila, creştere 
economica şi dezvoltarea întregului sistem. Modernizărea şi extinderea 
sistemului și infrastructurii AAC, creşterea numărului de locuri de 
muncă în localitatile RM, sporirea productivităţii muncii sînt evoluţii 
dezirabile şi posibile numai printr-o politică clara de investiţii, bazată 
pe metode moderne de management, pe instrumente şi tehnici, care 
permit pregătirea şi fundamentarea unor decizii cu grad ridicat de 
obiectivitate, bazate pe alegerea celor mai bune variante ale 
proiectelor de investiţii şi a soluţiilor optime de realizare a acestora.  


Documentul dat tine tocmai de realizarea acestui scop şi pune la 
dispoziţia furnizorilor de servicii AAC, precum şi a specialiştilor, care 
îşi desfăşoară activitatea în procesul de pregătire, promovare şi 
implementare a proiectelor de investiţii, un ansamblu coerent și 
succint de metode, tehnici de elaborare, implementare, monitorizare și 
evaluare a proiectelor de investitii, dar și pentru procesul de luare a 
deciziilor investiţionale.  


Subiectele tratate se concentrează pe dobindirea cunostintelor de bază 
privind managementul proiectelor de investitii, ciclul de viata al 
proiectului, abordarea cadrului logic și elaborarea matricei cadrului 
logic, analiză partilor interesate, analiză problemelor și stabilirea 
obiectivelor, managementul contractelor proiectelor de investitii, 
pregatirea proiectului și bază pentru implementare, monitorizarea și 
evaluarea implementarii, abordări specifice pentru companiile din 
domeniul alimentarii cu apă și canalizării. 


Folosirea eficientă a fondurilor disponibile, fie nationale sau externe, 
creşterea capacităţii de absorbţie a acestora, scurtarea perioadei 
necesare trecerii de la fază de identificare a proiectelor de investiţii la 
cea de implementare cu succes şi de operaţionalizăre a capacităţilor de 
furnizare a serviciilor de calitate sint deziderate ale tuturor factorilor 
de decizie, care au responsabilităţi în gestionarea sistemului de 
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alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova. 


Managementul proiectelor presupune identificarea, definirea, 
planificarea, monitorizarea, controlul și finalizarea unui proiect și 
absolut toate proiectele necesită un anumit nivel de management. Cu 
cît proiectul este mai mare/mai complex, cu atît crește nevoia unui 
nivel mai inalt de management. Un proiect, în care lucrează doi oameni 
timp de 200 de ore ar putea fi derulat simplu, însă un proiect, în care 
20 de oameni lucrează timp de 20,000 ore presupune un management 
bine formalizăt, structurat. 


Conceptul de Management al Proiectelor a căpătat o dezvoltare 
deosebită înca la sfîrşitul anilor ’60, bazîndu-se pe “Managementul prin 
obiective” şi pe o serie de instrumente de planificare dezvoltate 
anterior, cum ar fi graficul GANTT, produsele PERT şi MCP.  


Ultimii 20 de ani au adus în centrul atenţiei în Republica Moldova 
priorități noi precum implementarea de proiecte și accesarea 
resurselor financiare puse la dispoziție de organismele internaționale, 
în vederea folosirii acestora inclusiv în infrastructură. Descentralizărea 
administraţiei publice, antrenarea capacităţilor de a folosi fonduri 
naționale și externe au fost factori, ce au făcut ca asistenţa financiară să 
se orienteze de la proiecte mici - în diverse sectoare către proiecte 
mari, de infrastructură, inclusiv în sistemul AAC, fapt, care treptat, 
contribuie la asigurarea atragerii de fonduri, tendinta de crestere în 
utilizarea acestora, un impact mai puternic şi o mai bună vizibilitate 
pentru dezvoltarea tarii. 


În activitatea practică putem întîlni mai multe tipuri de proiecte. Unele 
dintre acestea sînt private, altele sînt publice. Proiectele de investiţii 
private au un parcurs specific în funcţie de investitor, sursa de 
finanţate, sectorul în care se realizează. Gradul de procedurare şi 
standardizăre al acestei categorii de proiecte este redus, ceea ce 
îngreunează tratarea lor unitară. În ceea ce priveşte proiectele de 
investiţii publice, deşi sînt mai complexe şi necesită pentru realizare 
un volum apreciabil de resurse, au un parcurs în general reglementat, 
fiind de obicei, subiectul unor acorduri, reglementări şi proceduri 
speciale de planificare, evaluare şi aprobare. 


Proiectele pot varia ca dimensiune şi complexitate, atît din punct de 
vedere tehnic, cît şi din punct de vedere al finanţării. La o extremă se 
află proiectele complexe de infrastructură, care implică asistenţă 
financiară din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale (ex: un 
program de îmbunătăţire a calităţii apei într-un bazin hidrografic), la 
cealaltă extremă se află proiectele mici, focalizăte numai pe o zonă 
mică şi care implică fonduri de la o singură agenţie, în cele mai multe 
cazuri de la organizația, care a propus proiectul. 
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Ce este un proiect? 
Proiectul reprezintă implementarea unei idei și de-a lungul timpului 
numeroase definiții au fost promovate pentru a descrie cel mai bine 
esența acestuia. Iată doar câteva dintre definiţiile proiectelor: 


• Proiectul este un set de acţiuni executate într-o perioadă de 
timp, cu momente bine definite de început şi de sfârşit, cu un 
scop clar al lucrărilor de efectuat, cu un buget propriu şi cu un 
nivel specificat al rezultatelor de obţinut. 


• Proiectul este o acţiune care are un început şi un sfârşit şi care 
este întreprinsă cu scopul atingerii unui obiectiv, în condiţiile 
respectării unor costuri, planuri calendaristice şi criteria de 
calitate.  


• Proiectul este un proces dirijat de implementare a activităţilor 
şi de folosire a resurselor, în vederea atingerii unui scop, într-un 
timp dat. 


• Proiectul reprezintă un efort temporar depus pentru a crea, cu 
resurse limitate, un produs unic sau un serviciu unic. 


• Un proiect reprezintă un grup de activităţi care trebuie realizate 
într-o secvenţă logică, pentru a atinge un set de obiective 
prestabilite, formulate de client - Comisia Europeană 


Dicţionarul explicativ al limbii Române dă următoarele definiţii 
termenului „proiect” : - plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a 
organiza, de a face un lucru; - prima formă a unui plan (economic, 
social, financiar etc.), care urmează să fie discutat şi aprobat, pentru a 
primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare; - lucrare tehnică 
întocmită pe bază unei teme date, care cuprinde calculele tehnico-
economice, desenele, instrucţiunile necesare executării unei 
construcţii, unei maşini.  
Un proiect trebuie să aibă: 


• Obiective bine stabilite şi rezultate clar definite;  
• Un grup (grupuri) ţintă indentificat în mod clar;  
• Responsabilităţi de gestionare indentificate clar;  
• Dată de început şi sfirşit;  
• Un set specificat de resurse.  


Un proiect trebuie: 
• să fie unic, cel puţin prin prisma unor părţi ale lui, care trebuie 


să apeleze la activităţi noi; 
• să-şi propună atingerea unui scop bine precizăt; 
• să fie constituit din activităţi, dintre care multe vor fi învăluite 


de incertitudine în privinţa costurilor estimate şi a timpilor de 
desfăşurare; 


• să fie finalizăt într-o perioadă de timp bine definită. 
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Figura 53. Proiecte vs.cu activităţi curente 
Proiectul este o alocare de resurse pentru realizarea unui set 
predeterminat de obiective, urmând o metodă planificată şi organizată. 


Prin urmare, un proiect este: 


• un efort concret, practic, orientat spre un rezultat; 


• direcţionat spre soluţionarea unei probleme sau chestiuni 
relativ complexe; 


• activitate cu obiective clare şi rezultate anticipate; 


• limitat atât de timp cât şi de resursele financiare, tehnice şi 
umane; 


• planificat din timp şi evaluat la sfârşit. 


Resursele implicate în proiect sunt: 


• Resurse umane (echipa de proiect), 


• Resurse materiale (echipamente şi bunuri), 


• Resurse informaţionale (informaţiile, cunoştinţele cu privire la tem  
abordată, etc), 


• Resurse financiare (bugetul alocat), 


• Timp 


Managementul proiectului 


Managementul proiectului reprezintă procesul de planificare, 
organizare și monitorizare al activităților și resurselor, necesare 
pentru indeplinirea unui obiectiv(e) bine definit(e), de obicei cu 
constrangeri de timp și resurse.  
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Figura 54. Managementul proiectilor prin implicare 


Managementul proiectului are rolul de a dirija desfășurarea acestuia 
de o asemenea maniera încât să mențina, în orice moment, echilibrul 
dintre exigențele (specificațiile), de regulă contradictorii, legate de cei 
trei factori caracterisitici ai proiectului: calitate, buget și termen de 
realizare. 


Managementul Proiectelor reprezintă în esenţă procedeul prin care 
etapizat:   


• Se defineşte obiectivul proiectului  


• Sunt identificate şi planificate activităţile prin care se 
materializează obiectivul  


• Se alocă resursele necesare pentru activităţile nominalizăte  


• Se urmăreşte implementarea proiectului  


• Se evaluează şi se adaptează planul proiectului la modificările 
din mediul intern şi extern în aşa fel încât proiectul să fie 
realizat în termenul prevăzut cu cele mai reduse costuri iar 
rezultatele finale să corespundă cerinţelor utilizatorilor sau 
chiar să le depăşească.  


Managementul proiectului, în cazul proiectelor investiţionale în 
sisteme de alimentare cu apă și de canalizare toate etapele se realizeză 
cu respectarea următoarelor aspecte:  


• Necesitate de coordonare şi aprobare de administraţia publică 
locală şi/sau centrală;  


• Rezultatele proiectului trebuie să satisfacă nevoile cantitative şi 
calitative ale consumatorilor, din zona afectată de proiect; 


• Rezultatele proiectului trebuie să contribuie la protejarea 
sănătății populaţiei; 
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• Rezultatele proiectului trebuie să respecte cerinţele de protecţie 
a mediului; 


• Respectarea gradului de suportabilitate a tarifului, care va 
rezulta în urma implementării  proiectului;  


• Se referă la servicii prestate  în condiţii de monopol natural;   


• Obiectivele proiectului trebuie să fie în conformitate cu  
strategile şi/sau planurile de dezvoltare  regionale şi naţionale 
din domeniu;  


În situaţia în care investiţia se finanţează din exterior, obiectivul 
trebuie să corespundă cu cerinţele investitorului.  


Particularităţile managementului proiectului: 


• vizează lucrări cu caracter complex  


• structura de realizare a proiectului este temporară 


• activităţile sunt ordonate după un calendar optim 


• realizarea produsului cu un minim de cheltuieli 


• activităţile se desfăşoară în echipă 


• există stabilit un sistem riguros de obiective  


• se urmăreşte performanţa 


• se efectuează un control continuu 


• se utilizează tehnici de soluţionare a problemelor 


• prevede analize frecvente privind starea proiectului în 
perioadele critice  


• urmărirea atentă, în timp real, a realizarilor şi 
costurilor=monitorizare  


• coordonarea directă şi direcţionarea permanentă a echipei 
pentru maximizarea rezultatelor. Performanţa echipei se 
măsoară prin eficacitate şi eficienţă: 


- eficacitatea măsoară îndeplinirea obiectivelor propuse 


- eficienţa exprimă raportul dintre rezultatele obţinute şi 
cheltuielile făcute  


- intuiţia şi experienţa managerului şi a echipei proiectului 
este o necesitate a managementului proiectului. 


Avantajele managementului prin proiecte: 


• rezolvare în timp impus şi cu costuri minime a unor probleme 
de dezvoltare 


• caracterul de „motor uman” al managerului de proiect 
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• promovarea unor structuri organizatorice adaptabile şi 
eficiente, structuri care sunt favorabile schimbărilor 


• facilitatea contactelor între specialiştii echipei, respectiv a 
contactelor cu terţii 


• crearea unor structuri de formare a managerilor profesionişti  


• Dificultăţile managementului prin proiecte: 


• dificultatea găsirii unui manager capabil, performant 


• asumarea de către manageri a tuturor riscurilor impuse de 
proiect 


• posibilitatea apariţiei unor situaţii conflictuale între 
compartimentele organizaţiei şi structurile proiectului 


• existenţa unei duble subordonări a personalului care execută 
activităţi în cadrul proiectului 


• dificultăţi de transmitere a informaţiilor între proiect şi 
organizaţie  


Structuri organizatorice pentru managementul proiectelor 


Exista 3 tipuri de structuri oganizătorice considerate oportune pentru 
managementul proiectelor: 


• Organizarea funcțională 


• Organizarea de proiecte 


• Organizarea matricială a mangementului proiectelor 


 
 


Figura 55. Organizarea funcțională 
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Organizarea funcţională 
După cum reiese şi din figura de mai sus, organizarea funcţională se 
caracterizează prin separarea clară a activităţilor din companie după 
funcţia pe care o slujesc (financiar-contabilă, de personal, comercială, 
de cercetare-dezvoltare ş.a.) şi prin definirea pe verticală a delegărilor 
de autorizări şi atribuiri de responsabilităţi, dintre care cea mai 
importantă este specificarea componentei organizatorice căreia îi 
raportează. Cât timp totul este repetitiv, politicile sunt uniforme, 
procedurile şi standardele sunt uşor de îndeplinit. Dacă la un moment 
dat apare un proiect simplu şi cu o durată scurtă de implementare, 
şeful unui departament, de regulă dominant în firmă, va prelua şi 
responsabilitatea managementului proiectului. Într-o astfel de situaţie, 
când aria proiectului depăşeşte limitele compartimentului în care se 
află directorul proiectului, îşi pot face apariţia anumite conflicte de 
interese. În primul rând, ele se vor înregistra pe planul alocării 
resurselor, îndeosebi umane, căci şeful unui compartiment va 
coordona şi persoane din compartimente diferite, situaţie în care 
personalul angajat în proiect are dublă subordonare: una faţă de şeful 
de compartiment şi alta faţă de directorul de proiect. Întotdeauna 
oamenii vor asculta mai mult de şeful lor de lungă durată şi nu de cel 
temporar. Mai dificil este cazul când se delegă o persoană din 
compartimentul cel mai reprezentativ să exercite funcţia de director 
de proiect. 
În al doilea rând, când un şef de proiect aparţine unui departament 
funcţional, el va încerca să deturneze resursele proiectului în favoarea 
propriei sale structuri, departament, pentru a beneficia de acestea 
după expirarea proiectului. Aşadar, nu proiectul este prioritar, ci 
compartimentul funcţional căruia îi aparţine. 
 
Dintre dezavantajele structurii organizatorice funcţionale, 
menţionărm: 


• dificultatea formării unei imagini de ansamblu a proiectului, în 
interesul întregii organizaţii; 


• mai slaba concentrare spre scopul şi obiectivele proiectului, 
decât preocuparea spre mai binele departamentului 
coordonator, implicit spre buna desfăşurare a activităţilor 
acestuia; 


• deciziile tind a fi luate în favoarea departamentului coordonator 
al proiectului sau a grupului mai puternic; 


• un management slab al proiectului pe linia planificării 
calendaristice, a urmăririi modului de implementare şi a 
tehnicilor de evidenţiere a costurilor; 


• comunicare deficientă şi un proces decizional greoi; 
• flexibilitate redusă şi o slabă responsabilitate faţă de 


schimbările impuse de mediile dinamice de lucru; 
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• neorientarea evidentă a proiectului spre client. 
Ca avantaje ale structurii organizatorice funcţionale pe linia cerinţelor 
impuse de managementul proiectelor, enumerăm: 


• se valorifică o organizare logică a funcţiilor şi disciplina creată 
de-a lungul timpului; 


• se asigură supremaţia şi prestigiul funcţiilor organizatorice 
principale; 


• se promovează continuitatea procedurilor şi metodologiilor 
funcţionale; 


• permite exercitarea unui control riguros al personalului 
implicat în proiect, întrucât el va rămâne în continuare în 
departamentul unde se implementează proiectul; 


• se oferă canalele de comunicaţie existente în departament; 
• se pot pune în funcţiune principiile tradiţionale ale specializării 


personalului; 
• se asigură menţinerea în activitate a unui grup de specialişti şi 


de persoane talentate; 
• se încurajează formarea profesională a specialiştilor 


recunoscuţi şi se vor promova cei cu rezultate deosebite de-a 
lungul timpului; 


• se consolidează expertiza şi abilităţile de conducător viitor ale 
celor ce apelează la noile tehnologii. 


Deşi organizarea funcţională are unele aspecte criticabile, ea ar fi de 
dorit în cât mai multe unităţi, ca o primă formă de recunoaştere a 
importanţei proiectelor, deoarece demonstrează că aproape în toate 
compartimentele unui sistem există persoane cu suficiente cunoştinţe 
şi deprinderi pentru a se lansa în managementul proiectelor. Cu 
timpul, se poate efectua trecerea la o altă structură organizatorică. 
 


 
Figura 56. Organizarea de proiecte 
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Organizarea orientată pe proiecte 
 
În figura de mai sus este redată o organigramă ideală, tot personalul 
din companie fiind angajat în proiecte. Coordonarea este exercitată de 
directorii proiectelor, de regulă specializaţi după anumite criterii. Şi 
într-o astfel de organizare trebuie să existe un număr minim de 
compartimente funcţionale pentru a se asigura funcţionalitatea 
sistemului în întregimea lui, însă ponderea acestora este 
nesemnificativă, în raport cu activităţile orientate spre proiecte.  
Din figura rezultă că organizarea bazată pe proiecte este una de tip 
vertical. Ea se conturează în timp, prin transformarea structurii 
tradiţionale, cunoscută şi sub numele de structură organizatorică 
funcţională, printr-o foarte puternică orientare spre proiecte a 
organizaţiei. Cei implicaţi în proiecte răspund direct în faţa unor 
directori de proiect de profesie, căci ei se vor ocupa doar cu acest tip 
de activităţi. Atribuţiile directorilor de proiect sunt foarte clare, ei 
deţinând controlul total asupra proiectelor conduse, dar şi asupra 
sistemului centralizat de comunicare. Persoanele angajate la diferite 
proiecte dispun de experienţă şi expertiză adecvate proiectelor. 
Membrii unei echipe, de regulă, sunt angajaţi la un moment dat doar la 
un singur proiect, dar pot fi şi cazuri de implicare concomitentă în mai 
multe proiecte.Dintre avantajele unei astfel de organizări, enumerăm: 


• planificarea centralizată a proiectelor; 
• responsabilitatea lucrului cu proiecte, oricât ar fi de complexe, 


revine unor manageri de proiecte înalt calificaţi în acest 
domeniu; 


• coordonarea lejeră şi riguroasă a activităţilor necesare din mai 
multe domenii ale proiectului; 


• control maxim asupra resurselor proiectului; 
• respectarea cu stricteţe a termenelor, specificaţiilor tehnice şi a 


costurilor; 
• canale puternice de comunicaţie; 
• identificarea timpurie a problemelor potenţiale ale proiectului; 
• timp de reacţie rapid; 
• orientarea puternică spre client. 


 
Dezavantajele acestei forme de organizare sunt: 


• dificultatea creării unei imagini de ansamblu asupra întregii 
organizaţii; 


• creşterea costurilor la nivel de organizaţie datorită dublării 
eforturilor (atât ale componentelor funcţionale, cât şi al celui 
specializat); 


• un caracter limitat al discuţiilor tehnice detaliate; 
• posibile conflicte apărute în legătură cu alocarea resurselor pe 
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proiecte, inclusiv a resurselor umane; 
• specializare relativ îngustă a personalului angajat în proiecte; 
• tendinţa de angajare a personalului mai mult decât ar fi necesar, 


deoarece managementul proiectelor este sursa lui de existenţă; 
• dificultatea de asigurare a personalului cu noi proiecte după 


finalizarea celui curent; 
• şansă redusă de îmbunătăţire a carierei şi de avansare pentru 


persoanele angajate în proiecte. 
 


 
Figura 57. Organizarea matricială  slabă a mangementului proiectelor 
 
 


 
 
 


Figura 58. Organizarea matricială  echilibrată a mangementului 
proiectelor 
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Figura 59. Organizarea matricială  puternică a mangementului 
proiectelor 


 


Organizarea matriceală 


 Sunt foarte rare cazurile când o organizaţie are o structură funcţională 
pură sau una orientată spre proiecte. De cele mai multe ori ele sunt 
mixte. Un caz aparte îl constituie şi structura matriceală, care preia 
avantajele structurilor descrise anterior. Forma cea mai performantă 
este a structurii matriceale puternice, deşi în realitate sunt mai 
răspândite modelele matriceale slabe şi echilibrate.  


Organizarea matriceală încearcă să menţină în acelaşi timp şi rigoarea 
tehnică, profesională, a persoanelor din departamentele funcţionale 
nespecializate, dar şi experienţa, rutina şi expertiza celor deprinşi cu 
lucrul cu proiecte. Se observă cu claritate dubla subordonare a 
persoanelor. Managerii proiectelor matriceale vor avea delegată 
responsabilitatea proiectării noului sistem, chiar dacă sunt implicate 
persoane din toate departamentele şi domeniile de activitate, în timp 
ce managerii funcţionali îşi menţin autoritatea asupra tehnicienilor, 
conferind proiectelor girul calităţii şi respectării standardelor din 
domeniu. 


Întreaga responsabilitate a finalizării cu succes a proiectului revine 
managerului proiectelor matriceale, iar sub aspect tehnic au o minimă 
autoritate asupra specialiştilor angajaţi în lucrări. Relaţiile tipice de 
autoritate şi responsabilitate dintre managerii de proiect, managerii 
funcţionali şi specialişti în proiecte sunt scoase în evidenţă în tabelul 
de mai sus. 


Avantajele organizării matriceale sunt: 
• permite utilizarea simultană a organizării funcţionale şi a celei 


orientate spre proiecte; 
• avantajul utilizării organizării funcţionale este asigurat într-un 


mediu orientat puternic spre proiecte; 
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• managerii funcţionali îşi menţin controlul folosirii performante 
a propriilor talente; 


• managerii funcţionali dispun, în funcţie de cerinţe, la ce proiecte 
să fie angajat personalul; 


• managerii funcţionali promovează standardele tehnice şi de 
calitate dorite; 


• se menţine grupul de persoane talentate în aceeaşi unitate; 
• se poate folosi un stil flexibil de utilizare a personalului; 
• există posibilitatea înfăptuirii unor modificări tehnologice; 
• membrii echipelor proiectelor sunt menţinuţi în aceeaşi unitate; 
• există un control riguros al planificării proiectului, al 


termenelor şi controlul costurilor; 
• costurile proiectului cu personalul sunt minime; 
• oferă o puternică orientare spre beneficiar. 


 
Dezavantajele organizării matriceale a proiectelor sunt: 


• violează regula existenţei unui singur şef; 
• autorizarea şi responsabilitatea sunt, la un moment dat, neclare; 
• conflictele îşi fac apariţia destul de des datorită folosirii în 


comun a resurselor, a raportărilor multiple şi a confuziei 
produse de liniile de autorizare; 


• ajustarea managerilor şi a personalului se realizează cu 
dificultate; 


• se simte nevoia unui sistem cât mai performant de comunicare; 
• definirea politicilor şi a procedurilor se realizează cu mult efort 


şi necesită timp destul de îndelungat; 
• timpul de răspuns este cam încet, îndeosebi în proiectele cu o 


mare dinamică. 
Unitatea de implementare a proiectului 
Unitatea de implementare a proiectului (UIP) reprezintă nucleul 
dincadrul unei firme care se ocupă cu coordonarea, supravegherea, 
managementul, monitorizare și evaluarea evaluarea tuturor aspectelor 
referitoare la derularea proiectului. Prin aceasta sarcina generala se 
înțelege derularea achizitițiilor publice pentru contractarea  lucrarilor, 
bunurilor și serviciilor, implementarea tehnica și managementul 
financiar al proiectului.   
Responsabilitățiile Unității de Implementare a Proiectului se impart în 
2 faze: 


a) Faza de pregătire a implementării proiectului 
b) Faza de implementare a proiectului 


Responsabilitățiile UIP în faza de pregătire a implementării 
proiectului: 
 


- Inceputul este reprezentat de organizarea  Unitatii de 
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Implementare a Proiectului (UIP), din punctul de vedere al 
structurii, incadrarii cu personal de specialitate și asigurarii 
logisticii necesare; 


- UIP va fi structura cheie insarcinata pentru  elaborarea 
documentatiei de atribuire în conformitate cu cerințele 
legislației de achiziții, aplicabilă în cazul tuturor  
contractelor de lucrari, furnizării de bunuri și servicii din 
cadrul viitorului proiect; 


- UIP se va implica în obținerea tuturor aprobărilor necesare, 
a avizelor și autorizațtiilor de construire, în numele 
Beneficiarului. 


Responsabilitățiile UIP în faza de implementare a proiectului: 
• Derularea procedurilor de achiziții publice dedicate proiectului 


- planificarea anuală a achizițiilor, lansarea anunțurilor de 
intenție/participarea la licitație, licitațiile propriu-zise, primirea 
ofertelor și evaluarea acestora, pana la adjudecarea 
contractelor și semnarea acestora; 


• Managementul financiar - planificare, buget, estimarea fluxului 
de numerar, conformarea din punct de vedere al eligibilității 
cheltuielilor, verificarea realității, legalității și corectitudinii 
operațiunilor impuse de legislație și de fiecare prevedere 
contractuala pentru efectuarea plăților, verificarea garanțiilor 
de buna execuție, controlul financiar preventiv intern, plăți, 
declarații de cheltuieli și cereri de rambursare, administrarea 
imprumutului, raportarea financiara, etc.; 


• Managementul, coordonarea și supervizarea contractelor 
pentru lucrarile de constructii, furnizare de bunuri și servicii; 


• Sprijinul pentru auditarea activităților proiectului – 
responsabilitate a fiecarei categorii de funcții din cadrul UIP; 


• Preluarea lucrărilor dupa punerea în functiune și 
supravegherea lor pe durata perioadei de notificare a 
defectelor; 


• Închiderea proiectului; 
• Înființarea UIP reprezintă un criteriu instituțional esențial 


pentru succesul proiectului. Este recomandabil ca UIP să fie 
funcțional complet înainte de începerea unui proiect, iar 
cerintele specifice pentru o unitate de implementare a 
proiectului sunt: 


• Responsabilitățile trebuie stabilite complet și echilibrate: 
- ‘complet ’ inseamna o precisă  și completă descriere a 


responsabilităților specifice pentru fiecare activitate;  
- ‘echilibrate’ inseamna asigurarea echilibrului in alocarea 


resurselor pentru toate sarcinile principale ale UIP; 
• Structura organizationala coerenta și eficienta:  


- ‘coerenta’ inseamna evitarea dublei subordonari sau 
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ambiguităților între funcții și personal; 
- ‘eficiență’ inseamna capabilitate in sensul  indeplinirii 


sarcinilor generale firmei referitoare la implementarea 
proiectului. 


• Functia de supervizare și raportare clar definită. Procedura de 
raportare (ce, cănd, către cine) trebuie sa fie explicită, astfel 
încît infomațiile referitoare la stadiul implementării și a altor 
probleme diverse ale managementului proiectului sa fie 
prezentate / raportate la termen, complete și pentru uzul 
tuturor părților implicate; 


• Personal instruit și calificat in concordanță cu nivelul de 
expertiză necesar. O atenție deosebită trebuie acordată selectiei 
personalului UIP, tinand cont de: 
- motivarea și competența pentru nivelul de expertiza impus 


de problematica implementarii proiectului; 
- ar trebui acordata prioritate utilizarii personalului de 


specialitate din cadrul firmei.  
• Personal suficient, instruit și competent in managementul 


implementarii proiectelor.  
• Activitatile UIP definite in manualul de proceduri interne. Toate 


activitățile principale ar trebui definite și descrise in manualul 
de proceduri interne ce va fi elaborat de catre echipa UIP  


• Logistica necesara pentru implementarea corespunzatoare a 
proiectului (birouri, mijloace de comunicatie, transport, 
consumabile, etc.). 


Organigrama propusă pentru un UIP performant este prezentată în 
figura de mai jos. Pentru o buna comunicare a personalului UIP cu 
managementul firmei/ operatorului este absolut necesar ca UIP sa fie 
direct subordonată Directorului General. 


 
 


Figura 60. Propunere organigramă pentru UIP 
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Exercitiu 1. Rolul Managementul proiectului este să mențină, în orice 
moment, echilibrul dintre exigențele (specificațiile), de regulă 
contradictorii, legate de cei trei factori caracterisitici ai 
proiectului: calitate, buget și termen de realizare? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Coordonarea este exercitată de directorii proiectelor, de regulă 


specializaţi după anumite criterii. Care sunt aceste criterii? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Care sunt avantaje structurii organizatorice funcţionale pe linia 


cerinţelor impuse de managementul proiectelor ? 


• Reprezintă Unitatea de implementare a proiectului (UIP) 
nucleul dincadrul unei firme care se ocupă cu coordonarea, 
supravegherea, managementul, monitorizare și evaluarea 
evaluarea tuturor aspectelor referitoare la derularea 
proiectului? 


• Încearcă organizarea matriceală să menţină în acelaşi timp şi 
rigoarea tehnică, profesională, a persoanelor din 
departamentele funcţionale nespecializate? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
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13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22.  PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. 


Managementul proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 
2/11/2011. 


23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 2. Tipurile de relații din cadrul unui proiect 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări teoretico-metodologice 
privind părţile interesate a proiectului; 


• familiarizarea cu structuri etapelor de analiză a părţilor interesate; 
• identificarea responsabilitățiilor a părţilor interesate în fazele 


principale a mangementului proiectului. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, părțile interesate, gândirea strategică, capacități 
consolidate, rezultate. 


Conținut 


 


 


 


Cine sunt părțile interesate? 
Părțile interesate sunt organizații, grupuri sau indivizi, care:  


• Au un interes in succesul pe termen scurt sau lung al unui 
proiect/activitate  


• Contribuie la sau sunt afectați de un proiect/activitate, in 
calitate de câștigători sau necâștigatori  


• Pot influența direct sau indirect proiectul/activitatea  
• Părțile interesate pot juca diverse roluri  
• Pot oferi indrumare pentru problemele si nevoile care sunt 


adresate prin proiect  
• Pot oferi sprijin in strângerea si analizarea informațiilor 


necesare  
• Pot pune la dispozitie resurse pentru pregatirea propunerii de 


proiect, pentru prezentari in fata instituțiilor finanțatoare  
• Pot aproba proiectul sau parți din proiect  


Părțile interesate au interese si nevoi. Satisfacerea nevoilor acestora 
este absolut necesară in castigarea implicării, a sprijinului si a 
resurselor , iar ignorarea acestor nevoi poate conduce la opozitie. 
Consultarea factorilor interesați este obligatorie prin legislația 
Republicii Moldova, de aceea, planificarea unui proiect trebuie sa 
inceapa cu identificarea factorilor interesați.  
Părțile interesate au o contribuție esențială la succesul sau eșecul 
proiectului. Acestea pot include, dar nu se limitează la: 


• Guvernul și organisme de reglamentare;  
• Administrația publica locală; 
• Beneficiarii direcți; 
• Beneficiari indirecți (Clienţi sau potenţiali clienţi;)  
• Finanțatori;  
• Sponsori/donatorii sunt suporterii financiare ale unui proiect; 
• Echipa de proiect; 
• Contractorii; 
• Mass media 


Implicarea eficientă şi strategică a părţilor interesate poate să 
favorizeze:  
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• dezvoltare socială mai echitabilă şi mai sustenabilă, oferindu-le 
celor care au dreptul să fie auziţi şansa de a fi luaţi în 
consideraţie în cadrul proceselor decizionale;  


• Un management mai bun al riscului şi al reputaţiei;  
• Colectarea resurselor (cunoştinţe, oameni, bani şi tehnologie) 


pentru rezolvarea problemelor şi atingerea obiectivelor care nu 
pot fi atinse de organizaţii în mod individual;  


• Înţelegerea complexităţii mediului de afaceri, inclusiv a 
dezvoltării pieţelor şi identificarea noilor oportunităţi 
strategice;  


• Procesul de învăţare a  corporaţiilor de la părţile interesate,  
ceea ce conduce la îmbunătăţirea produselor şi a proceselor;  


• Informarea, educarea şi influenţarea părţilor interesate şi a 
mediului de afaceri în a-şi îmbunătăţi procesul decizional şi 
acţiunile care afectează compania şi societatea;  


• Încrederea dintre companie şi părţile interesate ale acesteia.  
 
 Analiză partilor interesate 
 
Analiză părţilor interesate este o tehnică, care poate fi utilizată pentru 
a identifica părţile interesate și interesul lor cu privire la un proiect sau 
o anumită problemă. O parte interesată este definită ca orice parte, 
care poate contribui la, sau poate fi afectată de un proiect, o activitate, 
etc.  
Părţile interesate pot fi persoane individuale sau grupuri aflate la orice 
nivel al societății de la cel global, național și regional pină la cel casnic. 
O analiză a părţilor interesate poate ajuta un proiect să identifice și să 
abordeze părţile interesate principale pentru a facilita succesul 
proiectului. 
Nu există o listă universală de părţi interesate pentru toate 
entitatile/intreprinderile, nici măcar pentru o singură companie 
(această listă se schimbă în timp), lista celor, care afectează şi sint 
afectaţi depinde de multi factori şi problema în discuţie. Noile strategii 
de afaceri şi schimbările din mediul de afaceri vor însemna, deseori, un 
nou set de părţi interesate.  
Mai jos sint evidenţiate citeva dintre grupurile mai mari, care sint luate 
în considerăţie. Există diferite dimensiuni, pe care le putem avea în 
vedere cind identificam părţile interesate:  


• În funcţie de responsabilitate: părţi faţă de care pot fi 
responsabilităţi juridice, financiare şi opezăţionale, a căror 
obligativitate este desemnată prin reglementări, contracte, 
politici sau coduri de practică.  


• În funcţie de influenţă: părţi care pot sau vor putea în viitor să 
influenţeze abilitatea organizaţiei dumneavoastră de a-şi atinge 
obiectivele – indiferent dacă acţiunile lor pot să vă întirzie sau 
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să vă împiedice performanţa. Această categorie poate include 
atit părţile cu influenţă informală, cit şi pe cele cu putere oficială 
de decizie.  


• În funcţie de vecinătate: părţile cu care organizația 
interacţionează cel mai mult, incluzind părţile interesate 
interne, cele cu care aveţi o relaţie de lungă durată, cele de care 
depindeţi pentru operaţiunile zilnice şi cele care se găsesc în 
apropiere de companii. 


• În funcţie de dependenţă: persoanele care depind cel mai mult 
de organizația dumneavoastră, de exemplu, angajaţii şi familiile 
acestora, clienţii care depind de serviciile dumneavoastră, în 
ceea ce priveşte siguranţa, stilul de viaţă, sănătatea sau 
bunăstarea, sau furnizorii pentru care sinteţi un client major.  


• În funcţie de reprezentare: părţile care sint, prin intermediul 
structurilor de reglementare sau cultură/tradiţie, însărcinaţi să 
reprezinte alte părţi interesate, cum ar fi: conducători ai 
comunităţii locale, reprezentanţi ai sindicatului, consilieri, 
reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale etc. 


Analiza părților interesate trebuie făcută pentru a: 
• Permite grupurilor cheie de interese sa fie 


identificate&implicate  
• Permite diferitelor așteptari sa fie identificate  
• Permite mobilizarea diferitelor resurse esentiale pentru 


proiect: informaționale, financiare, umane, legitime  
• Arata modul în care diferite parti interesate percep realitatea  
• Evidenția diferite nevoi  
• Ajuta la identificarea conflictelor/riscurilor potentiale  
• Sprijini corespunzător stabilirea obiectivelor, alegerea 


strategiei și tintirea beneficiilor  
Cadrul de lucru al părților interesate 
Companiile trebuie sa se intrebe:  


• Care este interesul părțlor interesate in proiectul respectiv? 
• In ce masura pot influența proiectul?  
• Este relevanta implicarea părților interesate in planificarea 


procesului?  
• In ce etapa ar trebui sa inceapa implicarea părtilor interesate? 
• In ce fel trebuie implicate partile interesate?  
• Cine ii poate reprezenta pe deținătorii de interese? 
• De ce trebuie sa comunic cu si sa implic părțile interesate? 
• Care este modalitatea de elaborare a unui mesaj durabil?  
• Ce reactie am de la părțile interesate si vor ei sa imi transmita 


ceva?  
• Cand trebuie sa comunic si sa inițiez o implicare a prților 


interesate?  
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• Unde trebuie sa comunic cu, si sa implic părțile interesate?  
• Cum trebuie sa comunic cu, si sa implic părțile interesate?  
• Care este interesul partilor interesate in proiectul respectiv? 
• In ce masura pot influenta proiectul? 
• Este relevanta implicarea partilor interesate in planificarea 


procesului? 
• In ce etapa ar trebui sa inceapa implicarea partilor interesate? 
• In ce fel trebuie implicate partile interesate? 
• Cine ii poate reprezenta pe detinatorii de interese? 


Pentru a raspunde la toate aceste întrebari, exista un cadru de lucru al 
celor cinci etape de implicare a părților interesate, care este prezentat 
in figura de mai jos: 


 
Figura 61. Cadru  de lucru 


 
Etapa 1 – Gandirea strategică 


 


 
Figura 62. Gandirea strategică 


 
Rezultatele etapei 1 sunt: 


• Stabilirea obiectivelor strategice de implicare; 
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• Stabilirea matricei obiectelor, a problemelor și a părților 
interesate 


• Stabilirea ierarhiei iniţiale a priorităţii părţilor interesate şi/sau 
a problemelor. 


 
Figura 63. Analizați şi planificați 


Rezultatele etapei 2 sunt: 
• Evaluările părţilor interesate pentru fiecare grup de părţi 


interesate prioritizat  
• Evaluarea propriilor resurse pentru implementarea posibilelor 


rezultate  
• Înţelegerea limitelor dumneavoastră de mişcare  
• Evaluarea abilităţii companiei de a răspunde la o anumită 


problemă  
• Imagine de ansamblu a reprezentanţilor părţilor interesate şi a 


obiectivelor   specifice ale    părţilor interesate 


 
Figura 64. Capacități consolidate de implicare 


 
Rezultatele etapei 3 sunt: 
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• Abilitate crescută a personalului în ceea ce priveşte implicarea  
• Sisteme de organizare internă care asigură o implicare reuşită  
• Abilitatea părţilor interesate din afara companiei de a se implica  


 
Figura 65. Implicarea părților interesate 


 
Rezultatele etapei 4 sunt: 


• Informare, înţelegere reciprocă crescută şi un acord asupra unui 
curs de acţiune/următorilor paşi legați de problemele de 
interes mutual  


• relaţie mai aprofundată cu părţile interesate  
• Validarea materialităţii problemelor  
• Posibila identificare de noi probleme materiale 


 
Figura 66. Implicarea părților interesate 


 
Rezultatele etapei 5 sunt: 


• Informaţiile relevante au fost transmise decidenţilor din cadrul 
şi din afara organizaţiei, împreună cu un cadru asigurator  


• Apreciere intensificată a problemelor materiale existente, sau 
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realizarea unei noi materialităţi a problemelor  
• Matricea de implementare a rezultatelor implicării părţilor 


interesate  
• Revizuirea implicării părţilor interesate. 


Exercitiu 1. Dezvoltare socială mai echitabilă şi mai sustenabilă , oferindu-le 
celor care au dreptul să fie auziţi şansa de a fi luaţi în 
consideraţie în cadrul proceselor decizionale este datorită 
implicării factorilor interesaţi? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. De ce trebuie să comunicăm cu şi să implicăm părțile interesate 


în procesul de realizare şi implicare a proiectului? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Când trebuie sa comunic si sa inițiez o implicare a prților 


interesate?  


• In ce fel trebuie implicate părţile interesate?  


• Cine îi poate reprezenta pe deținătorii de interese? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
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13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22.  PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. 


Managementul proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 
2/11/2011. 


23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 3.Rolul managerului de proiect și motivarea echipei 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări privind rolul manaerului de 
proiect; 


• familiarizarea cu tipuri de manageri de proiect; 
• identificarea responsabilitățiilor managerului de proiect şi a 


echipei de proiect; 
• analiza tipurilor de motivare a echipei de proiect. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, manager, cuantificarea bidimensionala, competențe, 
motivare, echipă de proiect, Piramida Maslow. 


Conținut 


 


 


 


Tipuri de manageri 


Există mai multe tipuri de manageri. Mai jos sunt prezentate cele mai 
importante tipuri: 


• Managerul participativ-reformist  


• Managerul populist  


• Managerul autoritar  


• Managerul reconciliator  


• Managerul incompetent  


În figura de mai jos este prezentată clasificarea bidimensională a 
managerilor dupa preocuparea pentru personal și cea pentru 
performanță.  


 
Figura 67. Cuantificarea bidimensionala a tipologiei manageriale 


Competențele si responsabilitățile managerului de proiect 


Managerul de proiect este persoană care asigură sau participă 
nemijlocit la:      


• planificare – stabilirea modului în care se va desfăşura 
proiectul  
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• organizare – definirea şi alocarea resurselor proiectului, 
precum şi a activităţilor şi sarcinilor din proiect ţinând cont de 
planificarea făcută  


• coordonare – implementare - punerea în practică a celor 
planificate şi armonizarea deciziilor şi acţiunilor  


• antrenare – motivaţie – coordonarea resurselor umane spre 
îndeplinirea obiectivelor planificate  


• control – evaluare – procesul prin care managerul se asigură 
că activităţile se realizează conform planificării şi că s-au 
obţinut rezultatele scontate  


   Un manager competent trebuie: 


• să rezolve disputele din echipă; 


• să trateze eficient cu oameni cu diferite nivele de pregătire şi să 
creeze unitatea echipei; 


• să focalizeze şi să motiveze membrii echipei pentru atingerea 
obiectivelor intermediare propuse pe parcursul desfăşurării 
proiectului; 


• să construiască relaţii pozitive interpersonale şi totodată cu 
deţinătorii de interese.  


În vederea atingerii tuturor țintelor de mai sus, un manager de proiect 
trebuie să aibă o serie de calități personale. Cele mai importante dintre 
acestea sunt: 


• cunoştinţele tehnice; 


• entuziasm pentru proiect; 


• om de acţiune; 


• bun constructor şi conducător de echipă; 


• capacitate de a înveţa de la alţii si pe alţii; 


• bun negociator; 


• bun comunicator; 


• compentență în planificarea şi organizarea bugetului 
proiectului;  


• orientare către rezultate. 


Figura de mai jos prezină competențele necesare unui manager de 
proiect pentru a gestiona si implementa un proiect în toate etapele 
acestuia. 
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Figura 68: Competențele unui manager de proiect 


Rolul managerului de proiect: 


• Coordonare  


• Creare vizibilitate pozitivă proiect 


• Managementul relaţiilor cu factorii interesaţi 


Responsabilităţi managerului de proiect: 


• Contractare; 


• Coordonează realizarea planurilor proiectului; 


• Coordonează procesele de achiziţie; 


• Membrul al comisiilor de evaluare pentru achiziţii; 


• Coordonarea elaborării raportărilor tehnice şi financiare; 


• Gestionează relaţia cu Autoritatea Contractantă și părțile 
înteresate; 


• Verifică şi avizează; 


• Răspunde pentru evaluări  intermediare, finale și  ex- post 


Motivarea echipei de proiect 


Motivarea poate fi:  


-  Pozitivă -  se bazează pe amplificarea satisfacţiilor 
personalului;  


-  Negativă - se bazează pe ameninţarea personalului cu 
reducerea satisfacţiilor dacă nu realizează obiectivele şi 
sarcinile repartizate. 
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De asemnea motivarea poate fi: 


- Financiară 


- Non-financiară - motivarea non financiară înseamnă 
stimularea angajatului să lucreze mai bine, mai mult, mai 
eficient, cu drag, cu tragere de inimă, fără să fie vorba la mijloc 
de stimulente financiare. Scopul motivarii non-financiare este 
acela de a creşte productivitatea firmei, de a-i imbunătăţi 
calitatea, de a avea angajaţi multumiţi, lucru care duce direct la 
creşterea performanţei angajatilor 


Nenumărate studii arată lipsa de eficienţă pe termen lung a sistemelor 
de motivare financiară. Primul bonus funcţioneaza ca un “drog”. Are 
efect pe moment, dar pe o perioadă mai lungă de timp ii face pe 
angajaţi să nu mai lucreze decat dacă primesc bonusuri financiare. De 
asemenea, pe termen lung, bonusurile financiare îi fac pe angajați sa fie 
nemultumiţi şi să intre într-un soi de competiţie cu colegii lor. Lucrul 
in echipa devine astfel inexistent. Soluția unei motivări non-financiare 
eficiente ar putea fi implementarea unui sistem de recompensă şi 
recunoaştere. 


Tabelul 17. Instrumente ale motivării non-financiare 


• prezenţa unui set de reguli 
foarte clare,  


• premierea meritelor deosebite,  
• respectarea angajaţilor, şefului 


de oamenii    săi ca persoane, 
nu numai ca angajați,             


• şedinţe eficiente,  
• sărbătorirea zilei de naştere a 


angajaţilor, 
• atmosfera colegială dintre 


angajaţi,  
• respectul intre angajaţi,  
• şeful tratează în mod corect 


angajaţii,  
• şeful repartizează clar sarcinile,  
• şeful fixează obiective realiste 


• şeful aplică măsuri stimulative,  
• şeful acordă încredere 


angajaţilor,  
• existenţa unui sistem de 


promovare transparent la care 
orice angajat poate avea acces,  


• să ai posibilitatea ca angajat să 
înveţi lucruri noi,  


• să fii apreciat pentru ceea ce faci,  
• să fii criticat doar cu motiv 


întemeiat,  
• să ştii clar ce sarcini ai de 


îndeplinit,  
• să ai un nivel de autoritate 


satisfăcător,  
• să existe un sistem salarial 


transparent,  
• să-ţi fie ascultate părerile,  
• să ai colegi care-şi fac treaba 


bine. 
 
 


Procesul motivării trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:  


• să fie complex – utilizarea combinată a stimulentelor materiale 
şi morale.  


• să fie diferenţiat – prin luarea în considerare a caracteristicilor 
fiecărei persoane şi a fiecărui loc de muncă;  
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Piramida nevoilor a lui Abraham Maslow implica motivația in proiect 
ca fiind corelarea necesităților unui membru de proiect cu realizarea 
obiectivelor ce ii revin.  


 
Figura 69: Piramida lui Abraham Maslow 


Exercitiu 1. Soluția unei motivări non-financiare eficiente ar putea fi 
implementarea unui sistem de recompensă şi recunoaştere? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.  Ce responsabilităţi are managerul de proiect în procesul de 


realizare şi implicare a proiectului? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Implică Piramida nevoilor a lui Abraham Maslow motivația în 


proiect ca fiind corelarea necesităților unui membru de proiect 
cu realizarea obiectivelor ce îi revin?  


•  Care sunt competențele unui manager de proiect?  


• Ce reprezintă cuantificarea bidimensionala a tipologiei 
manageriale? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
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atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


369 


 


 


 


MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 4.Ciclul de viață al unui proiect si alocarea de resurse 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele faze a ciclului de viaţă a proiectului; 
• familiarizarea cu 6 tipuri de resurse de care este nevoie în 


derularea oricărui proiect; 
• identificarea etapelor de elaborare a Diagramei Gantt; 
• analiza tipurilor produse şi rezultate ce  ajută la monitorizarea şi 


evaluarea proiectului. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, fazele ciclului de proiect, alocarea de resurse, graficul 
Gantt, produs, rezultat, monitorizare, evaluare.  


Conținut 


 


 


 


Ciclul de viață al unui proiect 


Managementul Ciclului de Proiect (MCP) reprezintă un set de 
instrumente folosite pentru elaborarea şi managementul proiectului, 
bazat pe metode de Analiză a Cadrului Logic (Matricea Cadrului Logic), 
folosite foarte larg de instituţii / organizaţii.  


Obiectivul introducerii MCP a vizat îmbunătăţirea managementului 
proiectelor/ programelor de toate tipurile prin luarea în considerare a 
tuturor aspectelor esenţiale, deopotrivă în elaborarea şi în 
implementarea proiectelor sau programelor. 


Fazele ciclului de viata a proiectului sint: 


• programare => programe/Strategii/Planuri Stzătegice  


• Identificare => Master Plan/programe Regionale  


• Formulare => Studiu de Fezabilitate, Aplicare, decizii  


• Implementare => Lansarea proiectului, execuția și 
monitorizarea  


• Evaluare => Impactul proiectului, incheiere pe bază 
indicatorilor  


Ciclul de viață a proiectului presupune: 


• Abordare logică și sistematică a activităților  


• Abordare, care ar reduce la minimum riscul (fără evitare) şi 
corelează activităţile cu obiectivele  


• Identifică întreprinderea de sarcini specifice, într-o manieră 
holistică şi ciclică  


• Poate fi aplicat la o gamă variată de activităţi. 
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Figura 70: Fazele ciclului de proiect 


Există mai multe abordări în literatura de specialitate în ceea ce 
priveste fazele proiectului. Toate abordările pornesc, însa de la 
premisa că orice proiect este întruchiparea unei idei, care mai întai 
este formulată (fază de concepție), apoi se planifică/ proiectează 
punerea în practică a ideii respective (fază de planificare), după care se 
trece la punerea în aplicare a celor planificate (fază implementare), iar 
mai apoi se face evaluarea finală a celor implementate pentru a ne 
asigură că obiectivele au fost îndeplinite (fază de finalizare).  


Ciclul de viaţă al unui proiect este reprezentat de succesiunea de etape 
(sau faze), prin care proiectul evoluează, fiecare dintre ele conţinînd un 
set de activităţi, ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului.  


La finalul fiecărei faze se analizează performanţele obţinute, se ia 
decizia de continuare sau stopare a proiectului, se identifică 
eventualele erori şi se adoptă acţiunile corective ce se impun.  


În Managementul Ciclului de Proiect se folosesc o serie întreagă de 
instrumente specifice, menite să uşureze, să clarifice şi să dea 
consistenţă activităţilor realizate de membri echipelor de proiect. 
Dintre acestea enumerăm:   


• Arborele problemei - tehnică analitică de reprezentare gzăfică a 
problemelor şi de iezărhizăre a acestora folosind logica cauză-
efect;  


• Arborele alternativelor - metodă analitica care generează soluţii 
alternative asociate scopului proiectului în forma ipotezelor 
cauză-efect;  
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• Matricea logică a proiectului – un tabel cu 4 linii și 4 coloane 
care rezumă elementele cheie ale unui proiect şi modul lor de 
interrelationare;  


• Analiza partilor interesate – matrice, care prezintă grupurile 
cheie de factori implicaţi, interesele asociate proiectului 
(avantajaţi sau dezăvantajaţi) și identifică strategiile de 
ciştigare a sprijinului acestora. 


Aceste instrumente, oricit de performante ar fi ele, nu pot garanta 
singure succesul unui proiect. Acesta este influenţat şi de alţi factori, în 
special de capacitatea managerială a organizaţiei responsabile pentru 
implementarea lui. De aceea, vor trebui asigurate în primul rind 
premisele necesare:  


• o buna planificare a resurselor;  


• planificarea cu grijă a timpului afectat fiecărei etape;  


• un management responsabil al riscului;  


• o cultură de comunicare adecvată;  


• o motivaţie permanentă a factorilor implicaţi. 


Planificarea proiectului și bază pentru implementare 


Procesul de planificare a activităților presupune parcurgerea 
următorilor pași:  


1. Pentru fiecare obiectiv al proiectului, decideți modalitatea 
optimă de atingere prin definirea activităților implicate;  


2. Elaborați lista tuturor activităților proiectului;  


3. Împărțiți activitățile în sub-activități și sarcini realizabile. 


Din fericire, există o serie de tehnici formalizate pentru planificarea 
proiectului. Este greu de spus dacă există vreo metodă, care să fie 
întotdeauna mai bună decît altele. Acest lucru depinde de proiect și de 
informațiile disponibile. Există și tehnici de estimare foarte complexe, 
matematice, dar există și metode mai simple. 


Alocarea de resurse 


Să estimam 6 tipuri de resurse de care avem nevoie în derularea 
oricărui proiect:  


1. Resurse umane (echipa de proiect);   


2. Resurse informaționale (informațiile, cunoștințele cu privire la 
tema abordată, etc.);  


3. Resurse materiale consumabile (trebuiesc achiziționate pentru 
fiecare proiect);  


4. Resurse material-logistice (care odată achiziționate pot fi 
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folosite de mai multe ori în cadrul aceluiași proiect sau în 
proiecte diferite);  


5. Resurse financiare (bugetul proiectului);  


6. Resurse de timp 


Planul activităților este enumerarea sau reprezentarea grafică 
rezultînd în urma estimării ordonării logice și a analizei temporale a 
tuturor activităților dintr-un proiect. Activitățile sînt concepute astfel, 
încît să conducă la realizarea obiectivelor, la soluționarea problemelor; 
fiecare activitate este programată în timp, urmărind coerența 
întregului proiect de intervenție. De asemenea, în prezentarea 
proiectului există o etapă, în care planificarea opezățională a 
activităților este reprezentată gzăfic sub forma unui tabel, numită 
Diagrama Gantt. Această reprezentare (purtînd numele autorului său) 
este cel mai des folosită în Managementul proiectelor.  


Monitorizarea și evaluarea proiectelor reprezinta un instrument 
simplu de utilizat în gestionarea proiectului, întrebuințată în diverse 
domenii de activitate, ca reprezentare vizuală pentru verificarea 
coerenței proiectului. Diagrama Gantt oferă posibilitatea vizualizării 
planificării activităților, duzăta acestora, zăportul dintre activități, 
urmărirea modului de încadzăre în timp, etc., necesare implementării 
proiectului.  


Diagrama Gantt este un instrument important în analiză şi 
planificarea unor proiecte complexe și  


(1) Ajută la planificarea sarcinilor ce trebuie duse la bun sfîrşit; (2) 
Întocmeşte un program referitor la perioada, în care aceste sarcini vor 
fi îndeplinite; (3) Planifică distribuirea resurselor necesare proiectului; 
(4) Ajută la depăşirea momentelor critice ale unui proiect atunci cînd 
acesta trebuie finalizăt pînă la o anumită data.  


În timpul desfăşurării unui proiect, Diagrama Gantt ajută la 
monitorizarea proiectului respectiv şi azătă dacă acesta se încadrează 
în plan. Pentru a realiza o Diagramă Gantt, trebuie să urmaţi următorii 
paşi:  


1. Faceţi o listă cu toate activităţile incluse în plan. Arătaţi, la fiecare 
sarcină în parte, cînd poate începe cel mai devreme, Duzată estimată şi 
dacă este pazălelă sau urmează după alta. Dacă sarcinile sînt 
secvenţiale, arătaţi care sînt stadiile de care depind.  


2. Notaţi pe fişă zilele sau săptămînile pînă la finalizarea planului.  


3. Introducerea sarcinilor. Faceţi o schiţă de bază a Diagramei Gantt. 
Insezăţi fiecare sarcină, arătînd care este prima dată la care poate 
începe. Desenaţi-o sub forma unei bare, a cărei lungime reprezintă 
Duzată sarcinii. Scrieţi deasupză barelor timpul necesar ducerii la bun 
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sfîrşit.  


4. Împărţirea activităţilor. Luaţi schiţa de bază a diagzămei Gantt şi 
folosiţi-o pentru a planifica activităţile. Repartizăţi-le astfel încît cele 
secvenţiale să se desfăşoare în ordinea necesară. Asiguzăţi-vă că 
activităţile, care depind de altele nu încep pînă cînd celelalte nu s-au 
încheiat. În timp ce stabiliţi planul, trebuie să vă asigurăţi că folosiţi 
resursele disponibile în modul optim.  


5. Prezentarea analizei. Ultimul stadiu al acestui proces constă în 
întocmirea ultimei versiuni a diagzămei Gantt. Aceasta ar trebui să 
conţină analiză schiţei de bază (vezi mai sus), împărţirea activităţilor şi 
analiză resurselor.  


      
Figura 71: Diagrama Gantt de proiect 


Din estimarea detaliată a tuturor resurselor necesare vom putea 
realiza foarte ușor un buget și o planificare în timp realistă a 
întregului proiect. Planificarea financiară a proiectului/Bugetul 
proiectului oferă o imagine clară, de ansamblu asupză resurselor 
financiare necesare în implementarea proiectului. Bugetul joacă un rol 
important în întregul proces de management.  


Un buget slab conceput va crea probabil multe probleme în fază de 
implementare a proiectului. Bugetul proiectului este oglinda financiară 
a activităţilor şi a rezultatelor proiectului respectiv. Pentru a putea fi 
construit un buget, trebuie să: 


1. aibă o imagine realista asupză costurilor implicate pentru 
realizarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor;  


2. realizeze o documentare cu privire la eligibilitatea cheltuielilor 
(ce cheltuieli pot fi decontate prin proiect);  


3. cunoască mecanismul de decontare şi să se realizeze o bună 
planificare financiară la nivelul organizaţiei;  


4. realizeze o documentare cu privire la contribuția proprie şi 
posibilitatea efectuării unor aporturi în implementarea 
proiectului.  


Etape în realizarea bugetului:  
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(1) Planifică activităţile proiectului;  


(2) Estimează cheltuielile pentru fiecare activitate;  


(3) Estimează posibilele surse de venit;  


(4) Evaluează eventualele diferenţe între cheltuieli şi venituri; 


(5) Realizează o planificare în timp a cheltuielilor şi veniturilor 
(fluxul de numezăr); 


(6) Găseşte soluţii pentru evitarea potenţialelor crize de lichidităţi; 
dacă deficitul tempozăr nu poate fi suportat de organizaţie, 
bugetul sau planificarea lui în timp vor trebui reconsiderate;  


(7) Stabilesc proceduri de supzăveghere permanentă în timpul 
implementării cheltuielilor compazătiv cu bugetul;  


(8) Revizuieşte şi actualizează periodic bugetul. Cum azătă un 
buget? Nu exista un format unanim agreat. 


Planificarea rezultatelor unui proiect. În sens larg prin rezultatele 
proiectului înţelegem realizarile produse de proiect, care generează 
serviciile sau facilităţile corespunzătoare scopului proiectului. Metoda 
cea mai simplă de identificare a rezultatelor este revederea 
obiectivelor şi a activităţilor proiectului şi descrierea tuturor efectelor 
acestor activităţi. Dacă obiectivele specifice şi activităţile proiectului au 
fost formulate în mod corect, atunci identificarea şi descrierea 
rezultatelor este extrem de simplă.  


Rezultatele nu sînt altceva decît obiectivele specifice atinse. 
Pzăcticienii în scrierea proiectelor recomandă ca rezultatele să fie 
descrise imediat după capitolul Planul de activităţi, or aceasta uşurează 
identificarea lor. În capitolul Rezultate se descriu toate produsele 
preconizăte ca urmare a desfăşurării activităţilor. Este bine ca 
rezultatele să fie descrise şi prezentate cît mai detaliat. În multe 
proiecte, finanţatorii solicită să se facă diferenţă între rezultatele 
proiectului şi produsele obţinute.  


Tabelul 18. Exemple de produse şi rezultate pentru proiectele 
AAC 


Produse 
 


Rezultate 
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• staţie de tratare a apei potabile, 
• 21,815 km apeduct,  
• 12,227 km reţele de canalizare, 
• staţie de epurare a apelor uzate.  
• 780 gospodării (97%) din nr. 


total,  
• 9 instituţii publice şi 16 agenţi 


economici conectaţi la apeduct.  
• Cca 560 gospodării,  
• 7 instituţii publice şi 16 agenţi 


economici conectaţi la sistemul 
de canalizare  


• Acord de colaborare 
intercomunitară pentru 
prestarea serviciului de 
aprovizionare cu apă şi 
canalizare între primăriile 
Risipeni, Izvoare, Taxobeni, 
Horeşti, Scumpia şi Cioropcani 
din zăioanele Făleşti şi Ungheni 
încheiat.  


• Întreprindere de prestare a 
serviciilor de apă şi canalizare 
creată, dotată cu spaţiu, 
computer, imprimantă, program 
1C și program de factuzăre, 
telefon.  


• 2 persoane instruite în 
gestionarea întreprinderii de 
aprovizionare cu apă şi 
canalizare, 1 persoană instruită 
în programul 1C.   


• 780 condiţii tehnice eliberate,  
• 780 de contracte încheiate cu 


consumatorii,  
• un contract de prestări servicii 


încheiat cu Întreprinderea 
Municipală „Apă Canal Făleşti” 2 
panouri informative,  


• 1 buclet informaţional cu tirajul 
de 1000 exemplare.  


• Plan de informare a cetăţenilor 
aprobat de toate 8 primării 
partenere.  


• Buletin informativ, 6 ediţii.  
• Discuţii personale cu cca 600 


persoane.  
• 16 evenimente de informare, 


câte 2 în fiecare primărie.  
• 10 evenimente de informare.  
• 7 ședințe ale Grupului de 


coordonare.  
• Rapoarte lunare despre 


implementarea proiectului.  


• Reducerea riscurilor de 
sănătate pentru cca 14 000 
cetăţeni.  


 
• Asiguzărea menţinerii 


mediului ambiant cuzăt prin 
construcţia sistemului de 
canalizare.  


 
• Impulsionarea dezvoltării 


economice locale.  
 
• Ridicarea nivelului de tzăi a 


cetăţenilor din 11 localităţi. 


 Prin produse se înţelege consecinţa imediată, concretă şi palpabilă a 
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acţiunii realizate şi resurselor utilizate. De exemplu, decizie aprobată, 
studiu realizat, manual tipărit, km de drum asfaltat, km de reţea de 
apeduct reabilitată, etc. În acest caz produsele se prezintă şi se descriu 
după nominalizărea şi descrierea rezultatelor proiectului. De exemplu, 
în cazul unui proiect care are ca scop dezvoltarea unui sistem AAC cu 
reducerea impactului negativ asupză mediului, rezultatele şi produsele 
pot fi urmatoarele: 


Implementarea proiectului este de fapt ducerea la îndeplinire a celor 
planificate. Cele mai mari provocări ale managementului în fază de 
implementare, sînt:  


• Formarea echipei și managementul resurselor umane;  


• Organizarea și coordonarea implementării;  


• Luarea deciziilor optime în timp real;  


• Menținerea contactelor cu partenerii;  


• Respectarea obiectivelor proiectului;  


• Stabilirea și menținerea unui standard de calitate pentru 
fiecare secțiune a proiectului;  


• Gestionarea riscurilor;  


• monitorizarea și evaluarea;  


• Orice altceva care poate interven. 


Monitorizarea și evaluarea implementarii 


Monitorizarea şi evaluarea sînt nişte instrumente de 
managementextrem de importante pentru planificarea şi 
implementarea proiectelor şi programelor. Tot mai multe grupuri, 
organizaţii, instituţii şi comunităţi preferă să ştie cît de eficiente sînt / 
au fost eforturile lor în procesul de realizare a anumitor activităţi.  


Monitorizarea şi evaluarea ne pot oferi informaţii pentru a planifica 
mai eficient activităţile, a aloca raţional resursele şi a asigură 
duzăbilitatea proiectelor desfăşuzate. În ultimul timp alocarea 
fondurilor este condiţionată de includerea în cadrul propunerilor de 
proiect a unui capitol focusat pe monitorizare şi evaluare, care ar 
permite ulterior estimarea eficienţei fondurilor alocate, cît şi impactul 
activităţilor finanţate asupză grupului ţintă. Prin monitorizare şi 
evaluare se efectuează analiză şi controlul respectării realizarii 
obiectivelor şi termenelor prevăzute, respectiv: (1) compazărea 
rezultatelor obţinute cu rezultatele prevăzute ; (2) analiză stadiului de 
realizare a obiectivelor ; (3) analiză eficacităţii utilizarii resurselor 


Monitorizarea este o unealtă de management care ajută la urmarirea 
și înțelegerea progresului făcut în realizarea activităților proiectului. 
Ea se concentrează asupză analizei performanțelor pe termen scurt în 
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compazătie cu ceea ce s-a planificat. monitorizarea ne ajută să 
efectuăm o verificare regulată a ceea ce facem în mod curent. 
Informaţiile pot reprezenta indicatori atît cantitativi, cît şi calitativi. 
Dacă nu colectăm datele pe parcursul desfăşurării proiectului, cum 
vom aprecia la sfîrşit dacă este bine sau nu ce anume am făcut? Dacă 
nu avem informaţii suficiente, vom fi nevoiţi să ne amintim sau să 
inventăm date şi atunci corectitudinea şi tzănsparenţa vor avea de 
suferit. Instrumentele de monitorizare ale unui proiect sint: 1 
zăpoartele de activitate intermediare (de etapă/trimestrial/ anual); 2 
zăpoartele de expertiză tehnico-ştiinţifică întocmite de experţi; 3 
zăpoartele de evaluare (trimestrial / anual); 4 zăport final de 
activitate; 5 zăport final de evaluare.  


Ce este evaluarea? La terminarea proiectului e momentul să 
zăspundem la intrebarea: A fost sau nu acesta un succes? Nu este 
suficient că sîntem toți multumiți (sau bucuroși că s-a terminat), e 
nevoie de o apreciere obiectivă a reușitei proiectului. Aceasta se 
realizează prin evaluare. Orice proiect prezintă un ciclu de derulare, 
care este orientat spre îndeplinirea obiectivelor specifice şi generale 
prevăzute.  


Evaluarea este o unealta de apreciere, care masoază în mod general, 
rezultatele, obiectivele și impactul proiectului, asigurînd date pentru 
proiecte similare în viitor. Evaluarea se poate realiza la finalul 
proiectului sau pot avea loc evaluări intermediare.  


Ce este evaluarea de proiecte? (I) Proces de determinare a nivelului de 
atingere a obiectivelor proiectului. Astfel, evaluarea reprezintă 
procesul, prin care sînt determinate eficacitatea şi eficiența proiectului. 
Ea implică colectarea, analiză şi interpretarea datelor despre 
îndeplinirea obiectivelor proiectului. (II) Instrument managerial şi de 
decizii. Evaluarea permite îmbunătățirea deciziilor, evitarea repetării 
greşelilor şi risipirii resurselor. În urma evaluării unui program, se pot 
lua decizii de continuare, modificare sau întrerupere a acestuia. 
Evaluarea proiectelor mai reprezintă utilizarea unor metode ştiințifice 
pentru a măsura implementarea şi rezultatele acestuia, în scopul luării 
deciziilor.  


Ce evaluam? Evaluarea trebuie să examineze opinia beneficiarilor 
privind calitatea produselor şi serviciilor genezăte de proiect. 
Evaluarea se concentrează asupză a patru aspecte principale: 


Resurse investite  = Obiective realizate = Rezultate obținute = 
Impactul realizat 


Evaluarea trebuie să răspundă la următoarele întrebări: i. În ce măsură 
proiectul și-a atins obiectivele şi dacă nu, de ce nu? ii. În ce măsură 
activităţile au fost îndeplinite? iii. În ce măsură munca a fost bine 
făcută? iv. În ce măsură resursele au fost utilizate în mod eficient? v. 
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Care a fost impactul proiectului? Ce a schimbat proiectul? vi. Ce aţi 
învăţat pe parcursul proiectului? vii. Cum veţi utiliza experienţa 
dobîndită prin proiect pentru proiectele viitoare?  


Planul de evaluare trebuie să cuprinda informaţii despre modul în care 
vor fi culese informaţiile privind progresul proiectului (monitorizarea) 
şi felul în care se va aprecia măsura în care au fost atinse obiectivele şi 
rezultatele preconizăte.  


Evaluarea nu poate fi realizată de una singură, fără a fi precedată de 
monitorizare, presupunînd stabilirea prealabilă a unor indicatori şi 
standarde de performanţă. Dacă rezultatele proiectului nu sint 
conforme cu cele din planul initial, se stabilesc cauzele, care au condus 
la aceste abateri şi care este impactul asupză resurselor utilizate. 
Principalele diferențe dintre monitorizare şi evaluare se referă la 
momentul realizarii, la frecvența acțiunilor de monitorizare şi evaluare 
şi la tipul de întrebări puse. 


Abordări specifice pentru companiile din domeniul AAC 


Suportul acordat beneficiarilor acestui sector, de cele mai deseori prin 
contractele de Asistență Tehnică, implică asigurarea de expertiză într-o 
gamă  vastă de activități, cum ar fi: 


• managementul întregului Proiect de investiți; 
• proiectarea și elaborarea documentațiilor de atribuire pentru 


contractele de lucrări;  
• suport în procesul de achiziție publică a contractelor de servicii, 


lucrări și furnizare; 
• implementarea sistemelor GIS și SCADA, optimizarea și 


modelarea hidraulică a rețelelor de apă și canalizare; 
• elaborarea și implementarea strategiei privind protecția 


surselor de apă; 
• asigurarea condițiilor pentru reducerea pierderilor în rețelele 


de apă; 
• asigurarea gestionării calității apelor reziduale descărcate în 


rețeaua publică de canalizare;  
• asigurarea depunerii în condiții optime de mediu a materialelor 


reziduale genezăte de procesul tehnologic al viitoarelor stații de 
epurare; 


• intocmirea unui document de planificare a infrastructurii 
pentru apă și apă uzată;  


• asigurarea publicității adecvate a Proiectului și informarea 
corectă a populației privind lucrările de construcție propuse în 
Proiect; 


• supervizarea lucrărilor de construcție. 
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Exercitiu 1. Decizie aprobată, studiu realizat, manual tipărit, km de drum 
asfaltat, km de reţea de apeduct reabilitată, etc. în acest caz 
produsele se prezintă şi se descriu după nominalizărea şi 
descrierea rezultatelor proiectului? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.   Ce trebuie să cuprinda Planul de evaluare şi cum se va aprecia 


măsura în care au fost atinse obiectivele şi rezultatele 
preconizăte? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Va crea multe probleme un buget slab conceput în fază de 


implementare a proiectului?  


•  Care  este suportul acordat beneficiarilor acestui sector, de cele 
mai deseori prin contractele de Asistență Tehnică?  


•  Ce reprezintă ciclul de viaţă al unui proiect şi ce curmează a fi 
realizate în cadrul proiectului de succesiunea de etape prin care 
proiectul evoluează? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
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17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 
Aston Eco Mangement, România 


18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 5. Abordarea cadrului logic (ACL). Managementul contractului. 
Obiective 


 


• familiarizarea cu structura cadrului logic; 
• familiarizarea cu analiză problemelor și stabilirea obiectivelor; 
• identificarea modalităţilor schematice de a face rezumatul 


problemei; 
• analiza etapelor planificării politicilor companiilor. 
• Analiza procesului de gestionare a contractelor în cadrul 


proiectului. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, cadrul logic, problemă, obiective, SMART, contract, 
indicatori, ipoteze, politici publice. 


Conținut 


 


 


 


Abordarea prin intermediul Cadrului Logic (ACL) este un proces 
analitic, ce acoperă spectrul întreg al designului şi mecanismelor de 
management ale unui proiect. Aceasta diferă de Matricea Cadrului 
Logic (MCL), care este un tabel, ce reprezintă elementele cheie ale 
planului proiectului şi constituie documentul final al ACL. 


Ce este cadrul logic? 


• Un instrument de management al proiectului  


• Un mijloc de consolidare a conceptelor inter-conectate, care duce 
procesul de planificare şi managementul proiectului într-o 
consecutivitate logică cauză - efect 


• Ierarhia obiectivelor proiectului (logica intervenţiei) 


• Factorii externi importanţi ce sint cruciali pentru succesul 
proiectului  


• Mecanismele pentru măsurarea realizarilor proiectului  
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Cel mai important, un cadru logic este un „ajutor la gindire”, care 
ghidează planificatorii şi managerii de proiect la punerea corectă a 
întrebărilor şi identificarea riscurilor şi punctelor slabe adecvate. 


Tabelul 19. Structură şi consecutivitatea completării matricei 
cadrului logic 


 


Logica 
Intervenţiei 


Indicatori 
Obiectivi de 


Verificare 
(IOV) 


Surse de 
verificare (SV) Ipoteze 


Obiectiv 
general 1 8 9 


 


Scop  2 10 11 
 


Rezultate  3 12 13 7 


Activităţi  4 14 15 6 


    
5 


 


Tabelul 20. Matricea Cadrului Logic, definiţii 


Logica 
Intervenţiei 


Indicatori 
Obiectivi de 


Verificare (IOV) 


Surse de 
verificare (SV) Ipoteze 


Obiectiv General 


O problemă mai 
comprehensivă, 
la rezolvarea 
căreia proiectul 
va contribui 


Mijloace cantitative 
sau calitative de 
măsurare a 
realizarii 
obiectivului 
generalîntr-o 
perioadă de timp 
prestabilită  


Metode de cost-
eficienţă şi surse de 
cuantificare sau de 
analiză a 
indicatorilor  


  


SCOPUL: 


Impactul imediat 
asupză 
domeniului 
proiectului sau 
grupului ţintă 
(schimbarea sau 
beneficiul realizat 
de către proiect) 


Mijloace cantitative 
sau calitative de 
măsurare a 
realizarii scopului 
într-o perioadă de 
timp prestabilită 


Metode de cost-
eficienţă şi surse de 
cuantificare sau de 
analiză a 
indicatorilor 


Condiţii externe 
necesare pentru ca 
scopul proiectului 
realizat să contribuie la 
realizarea obiectivului 
general 


REZULTATE: 


Produse scontate 
specifice ale 
proiectului care 
vor duce la 
atingerea 
scopului 


Mijloace cantitative 
sau calitative de 
măsurare a 
realizarii 
rezultatelor într-o 
perioadă de timp 
prestabilită 


Metode cost-
eficienţă şi surse de 
cuantificare sau de 
analiză a 
indicatorilor 


Factorii ce nu ţin de 
proiect, care contribuie 
la realizarea scopului 


ACTIVITĂŢII: 


Sarcinile de 
îndeplinit pentru 
a produce 
rezultate 


Mijloace fizice şi 
non-fizice necesare 
pentru derularea 
activităţilor  


Costurile 
activităţilor 


Factorii care nu ţin de 
proiect, dar duc la 
atingerea rezultatelor 
scontate 
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 Analiză problemelor și stabilirea obiectivelor 


Există mai multe metode schematice de identificare a problemei, care 
ar putea fi utile funcţionarilor publici la această etapă. Cele mai 
răspîndite tehnici calitative sînt „arborele problemei”, diagramă „os de 
peşte” (fishbone) şi analiză SWOT. De asemenea, analiză datelor 
secundare constituie o tehnică cantitativă utilizată pe larg pentru 
identificarea problemei. Această metodă permite de a delimita 
problema de cauzele care o provoacă şi efectele pe care aceasta le 
generează. În acelaşi timp, nici un instrument schematic nu înlocuieşte 
procesul analitic de gîndire. Reflecţiunea asupză problemei implică 
adresarea unui şir de întrebări, răspunsurile la care pot indica însăşi 
problema, magnitudinea acesteia, precum şi dezvălui anumite 
posibilităţi de soluţionare a acesteia. 


Formularea problemei nu este mai puţin importantă decît identificarea 
acesteia. O problemă formulată ambiguu poate submina acţiunile 
ulterioare ale Guvernului. Problema trebuie să fie concisă şi să nu ofere 
varianta de soluţionare. Problema formulată iniţial poate fi revizuită pe 
parcursul procesului de evaluare a  impactului, pe măsură ce sînt 
elucidate mai multe informaţii. Modul în care este definită problema va 
influenţa opţiunile de politică publică considerate. Precizia în 
explicarea problemei, de regulă, conduce la performanţe mai bune în 
soluţionarea acesteia. 


Formularea problemei în termeni clari este necesară pentru a asigură 
că aceasta este înţeleasă şi percepută similar de către toate persoanele 
implicate în procesul de evaluare a impactului. Tabelul de mai jos oferă 
o modalitate schematică de a face rezumatul problemei care ar putea fi 
util funcţionarilor publici implicaţi în procesul de formulare a 
problemei. 


Tabelul 21. Sumarul problemei 


Sumarul problemei 


1. Problema: (denumire) 


2. Descrierea: Descrierea succintă a problemei, domeniul, 
importanţa, tendinţele 


3. Istoria: Descrierea succintă a ceea ce s-a făcut pînă în 
prezent 


4. Situatia actuală: Responsabilii de implementare, legislaţia 
existentă în domeniul abordat;explicarea cauzelor 
problemei 


5. Cine este afectat: Categoriile principale de factori 
interesaţi (companii, autorităţi locale, ONG) şi regiunile 
afectate ale ţării; categoriile populaţiei  
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6. De ce este importantă intervenţia? 


 
Obiectivele sînt acele efecte benefice scontate ale politicii publice, fără 
de care soluţionarea problemei şi stabilirea acţiunilor concrete devine 
foarte dificilă. Stabilirea obiectivelor permite asigurarea unei punţi 
dintre problema identificată şi acţiunile ulterioare pentru soluţionarea 
acestora. Obiectivele sînt stabilite drept o reacţie la problemă sau un 
deziderat al autorităţii într-un oarecare domeniu de activitate.  


Arta stabilirii obiectivelor este similară cu cea de identificare a 
problemelor. Obiectivele trebuie să fie clare şi explicite, sau cu alte 
cuvinte, să fie SMART (Simple, Măsurabile, Acceptabile, Realizăbile şi 
fixate în Timp). Intenţiile Guvernului trebuie să fie tzănspuse într-un 
cadru de timp, fiind indicate sfeză de acţiune şi măsura intervenţiei. Un 
exemplu de obiectiv formulat corect şi altul ambiguu este oferit în 
boxă. 


 


 


Formularea corectă a obiectivului 


 Obiectiv: Creşterea gradului de epurare a apei uzate cu 15% 
către anul 2015. 


×  Obiectiv: Creşterea semnificativă a gradului de epurare a apei. 
 


Primul obiectiv este specific (epurarea apei) fiind măsurabil 
(1procente) şi fixat în timp (către anul 2015). Cel de-al doilea obiectiv 
are un caracter general, astfel creînd dificultăţi în perioada de 
implementare, monitorizare şi evaluare.  


În acelaşi timp, obiectivul nu trebuie să fie confundat cu scopul politicii 
publice. Scopul este dezideratul pe care autoritatea îl urmăreşte 
prin realizarea politicii publice. Scopul nu neaparat trebuie să fie 
SMART. Obiectivele sînt „scopurile” specifice şi măsurabile ale unei 
politici publice. Obiectivele indică în termeni concreţi ce se doreşte 
prin politica publică. În generalconsecutivitatea etapelor la acest stadiu 
de evaluare a impactului politicilor publice este următoarea: 
stabilirea scopului – identificarea  obiectivelor – formularea  
acţiunilor – identificarea indicatorilor de monitorizare.  


Spre exemplu, sporirea numărului de abonaţi este un scop. Obiectivul 
pentru atingerea acestui scop este sporirea clienţilor de la 50% în 
2013, pînă la 75% în anul 2015. Acţiunile sînt şi mai concrete decît 
obiectivul şi sînt stabilite pentru perioade de timp mai scurte. Pentru 
atingerea obiectivului stabilit vor fi realizate următoarele acţiuni: (i) 
obţinerea finanţărilor pentru extiderea reţelelor de apă şi canalizare 
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(ii) implementarea proiectelor de investiţii în zonele în care nu exista 
infrastructuză; (iii) discutii purtate cu clientii pentru conectarea la 
sistemele nou executate;  


În procesul de stabilire a obiectivelor trebuie de ţinut cont de faptul că 
realizarea acestora va fi monitorizată prin intermediul unor indicatori 
de monitorizare care vor măsura resursele (input), rezultatele 
acţiunii politicii publice (output), rezultatele politicii publice 
(outcome) şi impactul. 


În procesul de identificare a obiectivelor trebuie de ţinut cont de cîteva 
aspecte, şi anume: 


• Este important de considerat mai mult decît un singur obiectiv. 
Un singur obiectiv zăreori poate descrie în mod adecvat efectele 
dorite ale politicii publice şi pe deplin să măsoare impactul 
acesteia. 


• Este important de selectat obiectivele în dependenţă de 
relevanţa acestora pentru Republica Moldova. Chiar şi atunci 
cînd imperativul principal care determină propunerea este 
armonizărea cu standardele UE sau îndeplinirea obligaţiilor 
internaţionale, este important de a stabili un scop şi obiective 
care sînt relevante mediului politic autohton.  


• Este important de analizat obiective finale şi intermediare - pe 
termen scurt mediu şi lung.  
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Figura 72: Etapele planificării politicilor companiilor 


 


Managementul contractului 


Contractul produce efecte juridice doar pentru părţile acestuia şi doar 
cînd aceasta este expres prevăzut de lege, contractul poate produce 
efecte juridice şi pentru terţi. Nu trebuie de confundat partea 
contractului cu persoana, care a exprimat voinţa la încheierea 
contractului, a semnat documentul, în care sînt expuse clauzele 
contractului sau a participat în alt mod la încheierea contractului. 
Devine parte a contractului şi deci dobîndeşte drepturi şi obligaţii 
numai persoana, a cărei voinţă de a deveni parte la contract a fost 
exprimată personal sau prin reprezentant . 


Cind vorbim de managementul contractului ne referim la:  


(1) prevederi legale privind contractele de lucrări: legislația generală: 
Legi, HG, Ordine, dispozitii, abrevieri și prescurtări uzuale, termeni 
utilizați, tipuri de contracte. 


(2) Analiză compazătivă a prevederilor generale din contracte: 


Definirea 
problemei  


Stabilirea 
obiectivului 


Identificarea 
opţiunilor pentru 


soluţionarea 
problemei sau/şi 


   


Analiza 
opţiunilor 


Impactul 
fiscal 


Impactul 
economic 


Impactul social 
şi asupra 
sărăciei 


Impactul 
asupra 


mediului 
înconjurător 


Ris   
ince  


Compararea 
opţiunilor şi 


selectarea opţiunii 
recomandate 


Impactul 
administrativ 


Etapele planificarii politicilor companiilor 
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• Aspecte legate de proiectare, 


• Aspecte privind valoarea contractului, 


• Aspecte privind execuția și controlul calității, 


• Aspecte privind derularea mecanismelor financiare, 


• Recepția lucrărilor și gazănția de bună execuție, 


• Managementul litigiilor 


• Riscuri. 


(3) Detalierea următoarelor teme, pentru fiecare tip de contract: 


• Aspecte legate de proiectare, 


• Aspecte privind valoarea contractului, 


• Aspecte privind calendarul de implementare a contractului, 


• Aspecte privind execuția, 


• Aspecte privind controlul calității, 


• Aspecte privind derularea financiară. Lucrări executate în 
cadrul contractului și în afază obiectului contractului. 


• Recepția lucrărilor și gazănția de bună execuție, 


• Managementul litigiilor. Procedurile de modificare a 
prevederilor contractuale. Lucrări imprevizibile. 


• Riscuri: tipuri de riscuri, mecanisme de gestionare a riscurilor. 


(4) Prevederi contractuale aplicabile prin module distincte: 


• Prezentare, 


• Studiu caz, 


• Joc de rol. 


(5) programarea investițiilor și alegerea tipurilor de contract de 
lucrări, în conformitate cu legislația natională. 


(6) Documentații standard pentru achiziția de lucrări, cu următoarele 
aspecte: 


• Prezentare tipuri de documentații, 


• Aspecte generale pozitive, 


• Aspecte detaliate privind managementul riscurilor 
documentațiilor standard, cu exemple, 


• Propuneri de modificări, 


• Prezentarea surselor de informare internaționale și naționale. 
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Exercitiu 1.  În managementul contractului, contractul produce efecte 
juridice doar pentru părţile acestuia şi doar cînd aceasta este 
expres prevăzut de lege? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai 
jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.  Formularea problemei în termeni clari este necesară pentru a 


asigură că aceasta este înţeleasă şi percepută similar de către 
toate persoanele implicate în procesul de evaluare a 
impactului? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Scopul este dezideratul pe care autoritatea îl urmăreşte prin 


realizarea politicii publice?  


•  Este cadru logic un „ajutor la gîndire”, care ghidează 
planificatorii şi managerii de proiect la punerea corectă a 
întrebărilor şi identificarea riscurilor şi punctelor slabe 
adecvate?  


•  Care sunt etapele planificării politicilor companiilor ? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
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15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 
01.05.2016 


16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 
Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 


17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 
Aston Eco Mangement, România 


18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 6. Raportări 
Obiective 


 


• familiarizarea cu structura raportului elaborate în cadrul unui 
proiect; 


• familiarizarea cu întrebări și răspunsuri legate de rapoarte; 
• identificarea principalelor componente a raportului; 
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• analiza etapelor planificării politicilor companiilor. 
• analiza procesului de gestionare a contractelor în cadrul 


proiectului. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, raport, investiţii, recomandări. 


Conținut 


 


 


 


Există mai multe tipuri de rapoarte care se pot elabora în cadrul unui 
proiect. Mai jos sunt prezentate o serie de tipuri de rapoarte, relevante 
pentru pentru proiectele de investiții. 


Tabelul 23. Tipuri de rapoarte, relevante pentru pentru proiectele de 
investiții 


După tipul de raportare  După timpul de raportare  


  Rapoarte tehnice 
  Rapoarte financiare 
  Rapoarte de mediu 
  Alte rapoarte  


  Rapoarte săptamanale  
  Rapoarte lunare 
  Rapoarte trimestriale  
  Rapoarte bianuale 
  Rapoarte anuale  


După perioada de raportare   


  Rapoarte de început 
  Rapoarte intermediare 
  Rapoarte de final  


 


 
Rapoartele care sunt doar îndosariate fară a fi citite sau care sunt 
aruncate la gunoi sau folosite doar pentru a împacheta sandwich-ul, 
sunt inutile. Un raport bun este un raport care este citit!  


Raportarea trebuie să fie: 


- clară, concisă, directă 


- coerentă, cu frazele finalizate 


- corectă gramatical 


- cursivă 


Un raport trebuie să: 


-  fie scurt dar complet 


-  conțină doar elementele necesare 


-  fie simplu de înteles și scris într-un limbaj corect 


-  nu aibă repetitii 


-  nu țină predici 


-  conțină informatii interesante și relevante  


-  fie bine structurat și organizat 
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-  fie bine redactat  


Intrebări și răspunsuri legate de rapoarte: 


- A. De ce să scriem rapoarte?  


● în crearea oricarui proiect viabil exista etape specifice 
(ex. Definirea problemei, generarea țelului, obiectivele 
specifice, identificarea resurselor, alegerea unei strategii, 
implementarea, monitorizarea, revizuirea proiectului 
daca este nevoie), iar monitorizarea este o componenta 
necesara. 


● Un proiect nu este complet daca nu este monitorizat. 
Monitorizarea trebuie să fie inregistrată și comunicată. 
Acea comunicare se concretizeaza intr-un raport. 


● Un raport care inregistreaza progresul este o 
consemnare și o comunicare a rezultatelor activitatilor 
proiectului: o masură a procentului reușitei în funcție de 
obiective; motive: evaluare a factorilor; și recomandări. 


● Un raport care înregistreaza progresul este o 
componentă necesară a proiectului. 


- B. Cine ar trebui să le primeasca?  


● Reponsabilii de proiect 


● Comunitatea implicată 


● Instituțiile guvernamentale – de exemplu: Ministerul 
Mediului, Consiliul Raional, Consiliul Local  


● Finanțatorii 


● Alte entități interesate  


- C. Cum să scriem rapoartele? 


● Introducere - Elemente esențiale: (sau rezumat, 
evenimente principale, titluri, sinteza) pe perioada de 
raportare; sau de la raportul anterior. Aceasta rubrică 
reprezinta sinteza și concluzia. Trebuie scrisă ultima, dar 
introduceti-o aici în raport. 


● Succesele proiectului!! De ce? ( factori, cauze); 


● Eșecurile proiectului (în atingerea obiectivelor) De ce? 
(motive); 


● Participarea comunității (procesul decizional); 


● Contribuția finațatorilor (donații, input-uri ex. munca, 
nisip, bani); 


● Schimbari necesare (ex schimbari în strategii, personal) - 
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Schimbari în mediul de acțiune: Acest subtitlu poate 
denumi aria geografică acoperită de raport. În aceasta 
sub-sectiune, se includ evenimentele externe care 
afectează proiectul sau munca de pe teren a lucrătorilor. 
Toate aceste elemente sunt externe și nu țin de proiect 


● Progres [Acesta este esența raportului]: aici se enumeră 
fiecare obiectiv sau rezultat dorit; transformați-l pe 
fiecare într-o sub-secțiune cu propriul sub-titlu; apoi 
descrieți pe scurt ce acțiuni și activitati au fost 
intreprinse și/ sau realizate pentru a atinge obiectivul 
sau rezultatul dorit. 


Indicați procentul în care obiectivele sau rezultatele 
dorite au fost atinse; indicați motivele nivelului de 
succes (factori care au contribuit la realizarea acestuia); 
indicați obstacolele, constrangerile, cauzele pentru care 
nu au fost atinse intr-un procentaj de 100% Descrieți ce 
lecții au fost învatate. Faceți acest lucru pentru fiecare 
obiectiv. 


● Recomandări: Plecand de la cele de mai sus, faceti 
recomandări (ex continuați, schimbați, daca este cazul 
atunci cum, de ce), asigurați-vă că-i identificați pe cei 
cărora le adresați recomandările (ar trebui ca aceștia să 
primeasca o copie); recomandări diferite pot fi adresate 
unor persoane, grupuri sau organizații diferite. 


● Anexe: includeți orice informație în plus față de cele 
mentionate mai sus, mai ales cantitățile și detaliile 
suplimentare. 


Exercitiu 1. Un proiect este complet daca nu este monitorizat. 
Monitorizarea trebuie să fie inregistrată și comunicată. Acea 
comunicare se concretizeaza intr-un raport ? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Indicați procentul în care obiectivele sau rezultatele dorite au 


fost atinse în cadrul unui proiect implementat de organizaţia 
Dvs.; indicați motivele nivelului de succes (factori care au 
contribuit la realizarea acestuia)? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Auto 


evaluarea 
• Ce tipuri de tipuri de rapoarte, relevante pentru pentru 


proiectele de investiții cunoaşteţi?  


•  Cum să scrieu rapoartele de progres? 


•  Care este structura raportelor relevante pentru pentru 
proiectele de investiții ? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 
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Practical Planning&Implementation Guide. 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII 


Sesiunea 7.Supervizarea contractelor cu ajutorul cărţilor FIDIC. Legislatia 
Republicii Moldova 


Obiective 


 


• familiarizarea cu abordarea teoretică şi metodologică a 
supervizarea contractelor cu ajutorul cărţilor FIDIC ; 


• familiarizarea cu legislaţia Republicii Moldova referitor la 
procedurile de achiziție de către operatori. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Contract, supervizare, achiziţii, legislaţia, lege, regulament. 


Conținut 


 


 


 


Supervizarea contractelor cu ajutorul cărtilor FIDIC 


Pentru o bună întelegere a modului de supervizare a contractelor cu ajutorul 
condițiillor de contract FIDIC se recomandă citirea și întelegerea Ghidului 
Beneficiarului pentru utilizarea Condițiilor Speciale de Contract, manual 
elaborat în Romania de către Ministerul Economiei si Finanțelor – Autoritatea 
de Management Ex-ISPA. Documentul este atașat prezentului material de 
instruire. 


Legislatia Republicii Moldova 


Obiectivele şi condiţiile achiziţiilor 


Obiective: 


• Achiziție servicii; 


• Achiziție lucrări; 


• Achiziție bunuri. 


Obiectivul achiziţiei trebuie să fie abordat şi în concordanţă cu: 


• sursa finanţării; 


• valoarea achiziţiilor. 


Legislaţia naţională şi internaţională este foarte clară, specificând cazurile 
când trebuie făcute cereri de oferte şi selecţia lor, când trebuie făcută licitaţie 
naţională şi când internaţională. Şi în acest caz, finanţatorul impune propriile 
lui condiţii.  


Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziție de către 
operatori 


• Legea nr.96 din 13.04.2007, abrogată prin 01.05.2016, 


• Legea nr.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 01.05.2016 


• Hotărîrea Guvernului nr,352 din 05.05.2009 


• Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010 


• Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 10.12.2010 


• Legea nr.262 din 01.11.2013 


• Codul contravențional 
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Legea nr.96 din 13.04.2007   


abrogată din 01.05.2016  


Legea nr.131 din 03.07.2015       


data intrării în vigoare 01.05.2016  


Articolul 4. Excepţii Prevederile prezentei legi nu se aplică:  


l) contractelor de achiziţii 
publice reglementate de 
diferite norme procedurale 
şi atribuite: 
    - în temeiul unui acord 
internaţional încheiat de 
Republica Moldova şi unul 
sau mai multe state terţe 
privind bunurile sau 
lucrările necesare realizării 
sau exploatării în comun a 
unei lucrări de către statele 
semnatare ori privind 
serviciile necesare realizării 
sau exploatării în comun a 
unui proiect de către statele 
semnatare;  


m) contractelor de achiziţii publice regle   
diferite norme procedurale şi  
    – în temeiul unui acord internaţional   
Republica Moldova şi unul sau mai multe s   
bunurile sau lucrările necesare rea   
exploatării în comun a unei lucrări de c   
semnatare ori privind serviciile necesare r   
exploatării în comun a unui proiect de c   
semnatare;  


 


Legea nr.96 din 13.04.2007   
abrogată din 01.05.2016  


Legea nr.131 din 03.07.2015       
data intrării în vigoare 01.05.2016  


Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii  


(1) Prezenta lege se aplică 
contractelor de achiziţii publice 
care nu sînt specificate la art.4 
şi a căror valoare estimativă, 
fără taxa pe valoarea adăugată, 
este egală sau mai mare decît 
următoarele praguri: 
a) pentru contractele de 
achiziţii publice de bunuri şi 
servicii – 40 000 de lei                               
 b) pentru contractele de 
achiziţii publice de lucrări – 50 
000 de lei.  


(1) Prezenta lege se aplică contractelor de 
achiziţii publice, cu excepţia celor specificate 
la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe 
valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare 
decît următoarele praguri: a) pentru 
contractele de achiziţii publice de bunuri şi 
servicii – 80 000 de lei; 
    b) pentru contractele de achiziţii publice de 
lucrări – 100 000 de lei.  


Articolul 4. Excepţii Prevederile prezentei legi nu se aplică:  


a) contractelor de servicii de 
cercetare-dezvoltare, al căror 
beneficiar este în exclusivitate 
autoritatea contractantă, 
utilizate în scopuri proprii şi în 
exercitarea propriilor activităţi, 
cu condiţia că serviciile prestate 
sînt remunerate în totalitate de 
către autoritatea contractantă şi 
preţul lor nu depăşeşte sau se 
află în limitele preţurilor de pe 
piaţa acestor servicii;  


a) contractelor de achiziţii publice atribuite 
de autorităţile contractante care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al 
apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale 
şi care se înscriu în cadrul acestor activităţi, 
acestea fiind reglementate de alte acte 
normative de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor în sectorul energetic, 
al apei, al transporturilor şi al serviciilor 
poştale;  
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În scopul executării Legii nr.96 din 13 aprilie 2007, privind achiziţiile 
publice, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în 


construcţii, Guvernul RM HOTĂRĂŞTE::  


Hotărîre nr. 352 
 din 05.05.2009  


 pentru aprobarea 
Regulamentului 


privind realizarea 
achiziţiilor publice de 
servicii de proiectare 


a lucrărilor  
Anexă: Documentația 
standard  
pentru prezentarea 
ofertelor la achiziţiile 
publice de servicii de 
proiectare a lucrărilor  


Hotărîre nr. 834  
din 13.09.2010  


 pentru aprobarea 
Regulamentului privind  


achiziţiile publice de 
lucrări    


Anexă: Lucrările care fac 
obiectul contractelor de 
achiziţie publică, cu 
indicarea codului: CPA – 
clasificarea produselor 
asociate activităţilor, 
nomenclator general de 
produse pentru ţările-
membre ale Uniunii 
Europene.  
CPC – clasificarea 
centrală a produselor, 
nomenclator general de 
produse elaborat de 
organismele specializate 
ale ONU.                    


Hotărîre nr. 1121  
din 10.12.2010   


cu privire la 
aprobarea 


Documentației 
standard pentru 


realizarea 
achizițiilor publice 


de lucrări     
Anexă: Documentația 
standard  
pentru realizarea 
achiziţiilor publice de 
lucrări  
                      


 


REGULAMENTUL privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de 
proiectare a  lucrărilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 


05.05.2009 


Reglamenteză următoarele:  


Dispoziţii generale  


Selectarea procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare a 
lucrărilor  


Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de servicii de 
proiectare  


Anexă la Regulament: Documentația standard pentru prezentarea ofertelor la 
achiziţiile publice de servicii de proiectare a lucrărilor  


Volumul1. Documentele standard de prezentare a ofertelor  


Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi  


Partea 2. Garanţii de executare a contractului  


Partea 3. Informaţia de calificare şi modele de formulare  


Partea 4. Formularele garanţiilor  


Volumul 2. Documentele specifice de prezentare a ofertei  


Partea 5. Condiţiile speciale ale ofertei  


Partea 6. Condiţiile speciale ale contractului  


Partea 7. Caiet de sarcini pentru proiectare  


Partea 8. Material grafic  


Partea 9. Devizul de cheltuieli  
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REGULAMENTUL privind achiziţiile publice de lucrări aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului  nr. 834 din 13.09.2010 


Reglamentează următoarele: 


I. Dispoziţii generale  


II. Tipurile procedurilor de achiziţie publică de lucrări  


III. Procedura de licitaţie  


IV. Procedura cererii ofertelor de preţuri  


V. Darea de seamă  


Hotărîre nr. 1121 din 10.12.2010  cu privire la aprobare Documentației 
standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări 


SECȚIUNEA I  (Instrucțiuni pentru ofertanți)  


1. Introducere 


2. Calificarea ofertanților 


3. Elaborarea ofertei 


4. Prezentarea ofertei 


5. Deschiderea și evaluarea ofertelor 


6. Atribuirea contractului de achiziție publică 


SECȚIUNEA II 


Caietul de sarcini (model) 


SECȚIUNEA III 


Modele de formulare 


Hotărâre nr.199 din 20.03.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de 
alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) 


Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei de 
alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028)  


Obiectivul general: Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie 
adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova  


Obiectivul specific 1): Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi sanitaţie  


Obiectivul specific 2):  Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu 
apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii  


Obiectivul specific 3): Promovarea principiilor economiei de piaţă şi 
atragerea capitalului privat 


LEGEA nr. 262 din  01.11.2013 pentru modificarea şi completarea 
Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 


2008 


Articolul 3271. Încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor 
de achiziţii publice  
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Exercitiu 1. Care sunt principalele reglementări a Republicii Moldova 
referitor la procedurile de achiziție de către operatori? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
 


2. Pentru o mai bună întelegere a modului de supervizare a 
contractelor cu ajutorul condițiillor de contract FIDIC se 
recomandă citirea și întelegerea Ghidului Beneficiarului pentru 
utilizarea Condițiilor Speciale de Contract sau nu este necesar 
de a fi ghitaţi de ghidul Beneficiarului? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 


evaluarea 
• Ce reglementări stau la iniţierea procedurii de achiziție de către 


operatori ?  


•  Ce înţelegeţi prin supervizarea contractelor? 


•  Ce reprezintă  Caietul de sarcini? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și 


consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de 
atribuire a contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul 
Economiei și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, 
USA, 1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
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15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 
01.05.2016 


16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 
Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 


17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 
Aston Eco Mangement, România 


18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. 


Managementul proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 
2/11/2011. 


23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
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N O T I Ţ E 
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		Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă

		Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 1. lmportanța managementului financiar

		Definirea managementului financiar

		Rolul managementului financiar

		Obiectivele principale ale managementului financiar

		Deciziile managementului financiar

		Interacțiunea diferitelor categorii de manageri

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 2: Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva managementului financiar

		Metode și tehnici de previzionare/analiză a veniturilor/vânzărilor

		Principalii indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar

		Ce este sistemul de evaluare al vânzărilor/veniturilor?

		Metodele și tehnicile de previzionare/analiză a cheltuielilor/costurilor

		PLAN → DO → CHECK → ACT 

		4 pași principali pentru a crea un sistem de contabilitate a costurilor:



		Contabilitatea cheltuielilor conform legislației din Moldova

		Metode de calculaţie a costurilor

		Metoda globală de calculaţie a costurilor

		Metoda de calculaţie a costului pe faze

		Metoda de calculaţie a costului pe comenzi

		Metoda de calculaţie a costului standard





		Principalii indicatorii de performanță a cheltuielilor/costurilor în sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar (eficiența costurilor)

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 3: Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, analiza financiară și rapoartelefinanciare

		Sursele de date şi organizarea muncii de analiză 

		Structura bilanțieră și (dez)echilibrul bilanțier

		Model raport financiar

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 4: Prioritizarea și planificarea investițiilorpe termen lung

		Evaluarea proiectului și criteriile de prioritizarea

		Indicatorii principali ai proiectului pentru prioritizarea

		Sincronizarea sau managementul proiectelor ca structuri multi-proiect

		Argumente în favoarea întocmirii programelor de investiții multianuale

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 5: Planificarea financiarăși managementul financiar prin bugete

		Ce este planificarea financiară?

		Care sunt instrumentele şi tehnicile de planificare financiară utilizate de companiile de apă?

		Ce este prognoza financiară?

		Planificarea financiară pe termen scurt

		Elementele-cheie ale planificării financiare pe termen scurt sunt:

		Planificarea financiară pe termen mediu și lung

		Procesul și etapele planificării financiare

		Persoanele responsabile cu planificarea financiară

		Ce este managementul prin bugete

		Condițiile managementului prin bugete

		Premisele managementului prin bugete

		Principalele premise ale managementului prin bugete sunt:

		Etapele principale ale managementului prin bugete

		Avantajele/dezavantajele managementului prin bugete

		Plan de acțiune pentru pregătirea bugetului 

		Plan de acțiune în vederea realizării previziunii 

		financiare pentru buget

		Model de Buget de Venituri și Cheltuieli

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 6: Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor

		Abordări generale referitoare la analiza costurilor pentru calcularea tarifelor

		Metode de calculare a tarifelor bazată pe principiul 

		acoperirii costurilor

		Calcularea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, interpretarea rezultatelor

		Influența inflației asupra tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Tariful real și tariful nominal.

		Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de Metodologia din 2014

		MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE

		Sesiunea 7: Legislația Republicii Moldova referitoare la determinarea,  aprobarea și aplicarea tarifelor

		Principiile de reglementare a tarifelor și aspectele pe care le reglementează Metodologia. Există o nouă Metodologie pentru determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciile publice de apă, de canalizare și epurare a apelor uzate din 18 decembrie 2014, aprobată prin Hotărârea 741 a Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Aceasta are drept scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.

		Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de Metodologia din 2014

		MODULUL IV: MANAGEMENTUL CALITĂȚII APEI SI APELOR UZATE

		Sesiunea 1: Importanţa calităţii

		Informațiile privind calitatea serviciilor 

		MODULUL IV: MANAGEMENTUL CALITĂȚII APEI SI APELOR UZATE

		Sesiunea 2. Importanta managementului calitatii, inclusiv aspecte specifice pentru calitatea în serviciile publice

		Documentatia tehnica pentru servicii de management al calitatii

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 1. Dezvoltarea misiunii și viziunii

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 2. Analiza mediului întreprinderii

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 3.Dezvoltarea strategiei de afaceri

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 4.Stabilirea obiectivelor strategice

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 5. Planul de afaceri strategic

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 6. Evaluarea performantelor

		MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC

		Sesiunea 7.Indicatori de performanță. Legislația Moldovei în domeniul AAC

		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 1. Aspecte generale privind managementul unui proiectului și elaborarea organigramei

		Managementul proiectului

		Figura 58. Organizarea matricială  echilibrată a mangementului proiectelor



		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 2. Tipurile de relații din cadrul unui proiect

		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 3.Rolul managerului de proiect și motivarea echipei

		Tipuri de manageri

		Competențele si responsabilitățile managerului de proiect

		Motivarea echipei de proiect

		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 4.Ciclul de viață al unui proiect si alocarea de resurse

		Ciclul de viață al unui proiect

		Planificarea proiectului și bază pentru implementare

		Alocarea de resurse

		Monitorizarea și evaluarea implementarii

		Abordări specifice pentru companiile din domeniul AAC

		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 5. Abordarea cadrului logic (ACL). Managementul contractului.

		Ce este cadrul logic?

		 Analiză problemelor și stabilirea obiectivelor

		Managementul contractului

		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 6. Raportări

		MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIŢII

		Sesiunea 7.Supervizarea contractelor cu ajutorul cărţilor FIDIC. Legislatia Republicii Moldova
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CURRICULUM VITAE 


 


 


 


1. Nume:  BÖR     


2. Prenume:  DARIUS GHEORGHE  


3. Data şi locul naşterii: 23.04.1979, mun. Satu Mare  


4. Domiciliul:  Satu Mare    


5. Starea civilă : Căsătorit, un copil   


6. Telefon:  0744 64 74 21   


7. E-mail:  bor_darius@apaservsm.ro    


8. Studii superioare:    


Instituţia Specializare: 


Universitatea de Vest Oradea, Facultatea de Științe Economice 


1998 – 2003, cursuri urmate la Academia Comercială Satu Mare 
Finanțe - bănci 


9.  Cunoştinţe de limbi străine: de la 1-cunoştinţe excelente până la 5-cunoştinţe de bază 


Limba Citit Vorbit Scris 


Engleză 1 2 2 


Maghiară 2 1 2 


10. Cunoştinţe PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook Expres), Prezi 
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11. Experienţă profesională: 


Data Companie Funcţie Descriere 


Feb. 2009 - 
prezent 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Coordonator 
/expert 
benchmarking 


- Organizează și este responsabil cu activitatea de 


benchmarking a societății (RO,     RO-HU, EBC, 


Bench RO finanțat de BERD, etc.) 
- Responsabil pentru activitatea de benchmarking 


european la care societatea participă – EBC 
(European Benchmarking Co-operation) 


- Responsabil cu implementarea proiectului de 
benchmarking în companie - BERD 


- Responsabil cu colectarea și agregarea datelor din 


companie pentru exercițiile de benchmarking - 
BERD 


- Realizez prezentări PowerPoint/Prezi/rapoarte 


despre situația economică a societății, în comparație 
cu datele din segmentul de apă la nivel regional, 


național, european 
- Realizează prezentări PowerPoint/Prezi, mai ales 


economice, despre și pentru       S.C. APASERV 
SATU MARE S.A., solicitate de către Directorul 
General; 


- Realizează rapoarte sau alte situații solicitate de către 


Directorul General și conducerea societății 
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Iulie 213 - 
prezent 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Expert 
financiar – 
Unitatea de 


Implementare 
a Proiectului 


- Colaborează cu Managerii de Contracte de 
Servicii/Lucrări/Servicii la  pregătirea documentaţiei 
suport pentru autorizarea şi efectuarea plăţilor, la 
pregătirea Devizului Contractului, la defalcarea valorii 
contractului pe categorii de cleltuieli conform SMIS şi 
conform Ordinului MMDD/MEF nr. 1415/2008, 
defalcarea pe surse de finanţare, la elaborarea 
planurilor de achiziţii şi a planurilor financiare pentru 
contractele de lucrări; 


- Participă la întocmirea planurilor de rambursare pe 
24 de luni; 


- Participarea la întocmirea Cererilor de Prefinanțare și 
Rambursare; 


- Responsabil cu pregătirea declaraţiilor financiare 
necesare băncii de la care Autoritatea Contractantă 
împrumută pentru cofinanţarea Proiectului; 


- Contribuirea la elaborarea tuturor rapoartelor 
solicitate de Managerul UIP şi instituţiile implicate în 
implementarea Proiectului; 


- Participă la verificarea facturilor şi aplicaţiilor de 


plată/certificatele de plată în ce privește eligibilitatea; 
- Participă la întocmirea/coordonarea efectuării plăţilor 
către Contractori; 


- Participă la monitorizarea chelt.pe surse de finanţare; 
- Participarea la monitorizarea sumelor aferente 
prefinanţării, rambursarea cheltuielilor eligibile ș i 
altele decât cele eligibile; 


- Responsabil cu derularea contractului de împrumut 


contract de la BERD pentru cofinanțarea proiectului 


- Coordonează și urmărește îndeplinirea 


condiționalităților precedente de realizat pentru 
efectuarea primei trageri/toate tragerile din 
împrumutul BERD 


- Raportează către Banca Națională a României toate 


modificările și schimbările așa cum sunt prevăzute în 
Regulamentul B.N.R. nr. 31/2011, ca urmare a 
înregistrării împrumutului contractat de la BERD 


- Responsabil cu raportarea condiționalităților 
financiare din acordul de împrumut BERD 


- Urmărește costurile, tragerile și plățile izvorâte din 
acordul de împrumut cu BERD 


- Responsabil cu raportarea condiționalităților 
financiare din acordul de împrumut BERD 


- Colaborează cu departamentele de specialitate ale 


societății la întocmirea raportărilor 
trimestriale/semestriale/anuale, raportările cu privire 


la  condiționalitățile financiare din acordul de 


împrumut BERD și este responsabil cu înaintarea lor 
către BERD 
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Mar. 2013 – 
Iul.   2013 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Specialist 
marketing 


- Creează, dezvoltă și implementează strategiile de 


marketing în concordanță cu politica societății 


- Concepe și realizează campanii sau acțiuni de 


marketing destinate promovării imaginii societății 


-   Concepe și realizează strategii de dezvoltare 


Noi. 2011 – 
Mar. 2013 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Control 
Financiar 


Preventiv    – 
Fondul de 
coeziune 
(fonduri 


europene) 


- Organizează activitatea de control financiar 


preventiv aferentă proiectelor cofinanțate din 
fonduri europene 


- Întocmește listele de verificare specifice C.F.P., 


tuturor operațiunilor supuse vizei de control 
(contracte de servicii/furnizare/lucrări, facturi, 
ordine de plată, etc.) 


- Verifică sistematic și temeinic proiectele de 


operațiuni cofinanțate din fonduri europene, fără să 


cedez unor prejudecăți, presiuni sau influențe ce mi-
ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, dau 


dovadă de imparțialitate, atitudine neutră 


-  Stabilește relațiile de comunicare cu factorii implicați 
în activitatea de control 


Feb. 2009 – 
Mar. 2013 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Responsabil 
rapoarte/analize 


- Pregătește lunar rapoarte către Consiliul de 


Administrație în legătură cu „Evoluția rezultatelor 


financiare”, „Situația realizărilor economice / 


aglomerări și secții” 


- Pregătește prezentări PowerPoint/Prezi/rapoarte 


despre situația economică a societății, în comparație 
cu datele din segmentul de apă la nivel regional, 


național, european 


- Pregătește prezentările proprii sau ale Directorului 


General pentru diverse evenimente naționale și 


internaționale 


- Responsabil cu statisticile economice ale societății 
- Membru al comisiei tehnico - economice 


Feb. 2009 – 
Mar. 2011 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Responsabil 


buget – prețuri 


- Întocmirea proiectelor B.V.C.  și  modificărilor 
B.V.C. ce se impun în cursul anului 


- Întocmirea documentațiilor necesare pentru 


prețuri/tarife noi de apă și canalizare, obținerea 


avizelor A.N.R.S.C. și hotărârilor de Consiliu 
Locale, A.D.I. 


- Întocmirea tuturor prețurilor/tarifelor pentru 
serviciile  prestate de societate (vidanjare, laborator, 


proiectare, branșare, etc.) 


- Pregătește pentru negociere, calculează și raportează 


indicatorii de performanță din contractul de 
management al Directorului General 
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Aug. 2008 – 
Dec. 2011 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


C.F.P. - ISPA 


- Examinează/Întocmește/Completează 
documentele supuse vizei de control financiar 
preventiv 


- Responsabilitățile prevăzute mai jos (C.F.P.-fondul 


de coeziune) și toate sarcinile ce sunt stabilite prin 


legislație pentru efectuarea C.F.P. 


Mar. 2007 – 
Aug. 2008 


S.C. Apaserv 
Satu Mare  S.A. 


Șef birou 
administrativ 


- Coordonează activitatea administrativă a societății și 
personalul aflat în subordine (10 persoane): 
dispecerat, secretară, arhivar, conducător auto, 


funcționar administrativ, muncitor necalificat 


- Coordonează serviciul de pază al societății 


Mai 2000 – 
Ian. 2007 


Euro Trade 
Invest S.A. 


București 


Operator  Atribuții conform încadrării 


Sep. 1998 – 
 Mai  2000 


Decolux S.R.L. 
Satu Mare 


 


Contabil, 
merceolog, agent 


vânzări, șef de 
magazin 


Atribuții conform încadrării  


 


12. Alte informații relevante: 


 Permis de conducere: cat. B 


 Curs „Managementul Contractelor de Lucrări și aplicarea condițiilor FIDIC” susținut de Louis 
Berger S.R.L. – Martie 2014 


 Curs „Managementul Contractelor de Lucrări – Recepția Lucrărilor” susținut de Louis Berger 
S.R.L. – Martie 2014 


 Curs „Managementul Contractelor de Lucrări – Soluționarea Disputelor cu Contractorii” 


susținut de Louis Berger S.R.L. – Martie 2014 


 Curs „Delivering Successful Projects”  - Joint Vienna Institute – Mai 2013, finanțat de BERD 


 Curs „Managementul Negocierii – stiluri și tactici de negociere”, organizat de Clubul 


Întreprinzătorului Român, susținut de Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș - Aprilie 2013 


 Curs „Managementul Contractelor de Lucrări și Modalități practice de folosire a condițiilor 


FIDIC Galben” susținut de Louis Berger S.R.L. – Martie 2013 


 Curs „Managementul Contractelor de Lucrări și Modalități practice de folosire a condițiilor 


FIDIC Roșu” susținut de Louis Berger S.R.L. – Martie 2013 


 Curs „Aplicarea Procedurilor, Documentelor și Sistemul de Arhivare” susținut de Louis 
Berger S.R.L. – Martie 2013 


 Curs „Managementul Proiectelor” – Mai – Iulie 2012, POS DRU  


 Curs auditor intern, auditul fondurilor europene – Noi. 2011, Expert Aktiv Group S.R.L. 


 Curs de pregătire în acordarea primului ajutor - Crucea Roșie  


 Fondator al Centrului „SFÂNTUL BENEDICT” pentru copii autiști 


 
Data              ___07.09.2015___ 
 
                       


Semnătura  _________________ 








CURRICULUM VITAE 
 


 


   


First name /Surname NATALIA IACHIMOV 


 
Address(es) 


 
app. 54, 91 Alba Iulia Street, Chişinău, MD 2071, Republic of Moldova 


Telephone(s)/ E-mail   +(373)69572377; natalia_iachimov@yahoo.com; natalia.iachimov@giz.de 


Nationality Moldovan, Romanian 


Date of birth/ Gender 08.01.1984 / Female 


 
WORK EXPERIENCE 


  


 
May 2011-present 


 
The Project “Modernization of Local Public Services in the Republic of 
Moldova”, of German Development Cooperation( GIZ) 
www.serviciilocale.md 


Position 
Main activities and 
responsibilities 


Advisor 
Capacity development of local authorities and local public services 
suppliers, community mobilization, inter-municipal cooperation, regional 
and local development, decentralization, gender mainstreaming  
 


Sep. 2010-Apr. 2011 Center of Economic Research of the Academy of Economy Studies from 
Moldova, www.ase.md 


Position 
Main activities and 
responsibilities 


Researcher  
Participated in research task forces, elaborated reports and presentations, 
facilitated research networks  


 
Jan.-Apr. 2008        


 
World Bank Office in Moldova http://www.worldbank.org/ro/country/moldova 


Position 
Main activities and 
responsibilities 
 


Private Sector Development Assistant, Short Term Contract  
Assisted the Private Sector Development Officer in developing projects, 
preparing reports, analysing data, preparing agendas for the meetings 
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Sep. 2007-Aug. 2010  
 
Position 
Main activities and 
responsibilities Aug.2006- 
 
Aug. 2007 
 
Sept.-Oct. 2005 
 
EDUCATION 
 
PhD in Political Economy 
2007-present 
   
 
BA Economist 
2003-2007 
  
Undergraduate studies 
2000-2003 


Business Incubator of the Academy of Economic Studies from Moldova 
www.incubator.ase.md/ 
Start-up advisor 
Consulted entrepreneurs to initiate a business, to develop marketing 
strategies, cooperation with the Business Incubator  
 
“Bemol”, Dutch Foreign Capital Company, Marketing Department Assistant 
 
Intern at the Ministry of Trade and Commerce of Moldova  
 
 
 
Political Economy and Economic Theory Department 
Degree paper ” Regional development – internal competition and 
development structures” 
 


The Academy of Economic Studies of Moldova, BA Economist, License in 
International Economic Relations, English Department, Average total grade 
9, 38/10 
The National College for Commerce of the Academy of Economic Studies 
of Moldova   
 


LANGUAGE 
PROFICIENCY: 
 
 


Reading Writing Speaking Listening 
English 
certified by 
TOEFL 93 IBT 


Excellent Excellent Excellent 


Russian Good Excellent Excellent 
German beginner beginner beginner 
Romanian Native   
  


 


Driving license Type B  


Computer skills and 
competences 


Excellent Computer Proficiency 
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SHORT TERM 
COURSES/TRAININGS 
August 2013 
 
 
November, 2012 
 
 
September, 2012 
November, 2011 
 
October, 2010 
 
May, 2010 
 
November, 2009 
 
April, 2009 
 
September 2008 
September 2008 
July 2008 
23-29 July 2007 
 
Sep. –December 2007     
1-7 May 2006 
 
 
March-May 2005 
 
June-July 2004 
 
 
 
 


 
 


• Management of Development Project, SLE TRAINING for 
International Development Cooperation, Humboldt University Berlin 


 


• Regional Development through Inter municipal Cooperation, training 
organized by GIZ Human Capacities Development Department,  
Parsberg, Germany 


• Decentralization and Good Governance – promoting good 
governance in complex multi-level system, Potsdam Centrum for 
Policy management, University of Potsdam, Berlin, Germany 


• Professional report Writing, SBC, Chisinau 


• Knowledge  Economy Forum of World Bank, Ancona, Italy  


• Training seminar for Trainees in Business Management for SMEs,” 
E-trade bridge for SMEs” , organized by International Trade Centre 
UNCTAD/WTO in cooperation with Chamber of Commerce of 
Moldova  


• Project Management Courses for managers from SEE”, Export 
Academy &Invent, Tubingen, Germany 


• Training Courses in Business management and marketing 
organized by AISEC, Chisinau, Moldova 


• Training days for SMEs management organized by ODIMM and the 
Ministry of Trade and Commerce 


• President of Organizational Council of the International Symposium 
of Young Researchers, organized by the Association of Economists 
and the Academy of Economy Studies of Moldova 


• National Conference of Researchers, AESM, Chisinau 


• Certified training in SPSS- marketing research software 


• Courses of Advanced English at “Terranova” English Center  


• Training Course for Leaders, organized by the University of Western  
Ontario in cooperation with Association of Managers from Moldova  


• Courses of Spanish at Union Fenosa Center 
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SEMINARS AND 
CONFRENCES 
17-18 December, 2015 
 
1st October, 2015 
 
13 November, 2012 
17 September, 2012 
5-6 June, 2012 
 
September, 2006     
August, 2005    
 
May, 2005    
 
 
October 2004                   
August 2004   
  
June 2006        
 
 
October 2005       
 
 
September 2007     
 


 
 


• Speaker at the International Conference on Decentralization, 
UNDP, Chisinau 


• Speaker at the Conference “Intercommunity cooperation : models 
for empowering local self-government”, CoE, Kiev 


• International Conference on Decentralization, Chisinau, Moldova 


• The Conference of the Regional and Local authorities for the 
eastern partnership, Chisinau, Moldova- Speaker 


• The first National Conference on Inter municipal Cooperation, 
Ialoveni, Moldova- Organizer 


• International Conference Corporate Social     Responsibility for 
Moldova, Chisinau, organized by UNDP and Eurasia Foundation 


• “The role of civil society in democracy building”, Confrence, Oslo, 
Norway  


• Participant to the International Exchange “The EU‘s impact on the 
youngsters life from and out of the EU”, Copenhagen, Denmark  


• Moldovan group Leader of the international Exchange” We can 
change to better”, Georgia  


• Participant at International Seminar” Europe: fortress or safe 
heaven?” Strasbourg, France  


• Moldovan group leader at the Training course” Intercultural Via 
outdoor” Latvia  


• Participant at the Training Days “National memories affecting our 
course towards European culture”, Nea Smirni, Greece  


• Participant at the youth training “Malta-incubator”, Valetta, Malta, 
training days on NGO construction and project management 
Seminar” communication for Human rights” , Moldova 
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AWARDS  
January 2009 
January 2009 
Sept 2008 
April 2008 
30 October 2006 
April 2005-May 2007   
March 2005- May 2007 
 
22 April 2004   
 
 
September 2004-Sep. 2007 
       
September 2002-May 2003 


 
Member of the charity International Organization Rotary Club 
The Government award for the best PhD Student 
Distinction at Students and Professors National Conference, ASEM 
Distinction at International Symposium of Young researchers, ASEM 
2nd Place Award at the National Contest “The Best Economy Student of the 
year 2006” 
Elected Member of the Senate of the Academy of Economic Studies of 
Moldova 
Elected Member of the Faculty Students Council 
Special Diploma at the Students Symposium of Young Researchers 
organized by the Academy of Economic Studies of Moldova  
Chief Editor of the International Economic Relations, English Department 
Magazine “REI-action” 
Chief Editor of the college magazine “Teenager” 
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PUBLICATIONS 1)  “Teorii economice de bază privind dezvoltarea regională. 
Modelarea dezvoltării regionale”, Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători: Ediţia a Vlll-a (28 - 29 aprilie 2010), p.203 


2) FEURAŞ E.; IACHIMOV N “File de aur ale gândirii economice spaţiale”, Ec   
Pag. 9-18, Numărul 4(78)/2011/ISSN 8109136http://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_artic  
Reviste ştiinţifice 


3) FEURAŞ E.; IACHIMOV N Factorii determinanţi ai competitivităţii 
regionale în contextul proceselor de integrare europeană. În: 
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii 
pentru România şi Republica Moldova : conf. şt. intern., Chişinău, 26-27 
septembrie, 2008. Ch., 2008, vol.I, p.232-235. ISBN 978-9975-75-441-5. 


http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/725043;jsessionid=A581E52901B50
B8B21ACE2E8B6 
4) N. Iachimov „Aplicarea instrumentului de Cooperare Intercomunitară în c  
proceselor de dezvoltare regională și descentralizare a Republicii Moldova”, T   
Practica administrației publice, material ale conferinței internaționale Științifico-Pra   
20 mai 2013, Chisinău, 2013, p.498-500. 


 
5) Sursele de informație pentru analiza regională: necesitate, disponibilitate, la   
recomandări, Economie şi sociologie . 2013. - Nr. 3. - P. 1  
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/757459;jsessionid=A581E52901B50
B8B21ACE2E8B6 


  


7) Natalia Iachimov a  contribuit la eleborarea Ghidului pentri 
participant in cadrul Programului de formare continua „PLANIFICARE 
STRATEGICĂ INTEGRATĂ LA NIVEL LOCAL ŞI REGIONAL”, subiectul 
“Abordarea inter-comunitară în planificarea strategică”, Academia de 
Administrare Publică, 2013 http://ro.scribd.com/doc/169075101/359117-
md-2013-02-08-ghid 
 


9) Natalia Iachimov, Tatiana Castrasan “Cooperarea inter comunitară 
ca structură de parteneriat între autorități locale în vederea prestării 
serviciilor publice locale calitative”, Instrumente pentru dezvoltarea locala si 
regionala- culegere de articole, Academia de Administrare Publică, 2013 p. 
25-28 ISB 978-9975-66-326-7 325/354( 082) I-57 
http://catalog.bnrm.md/opac/author/719578;jsessionid=A312EB8A55F9AE0
E8496E6F02818FBAC 


10) GHIDUL ALESULUI LOCAL DE COOPERARE 
INTERCOMUNITARA, Republica Moldova, UNDP, GIZ, 
2015http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/poverty/ghidul-


autorit_ilor-publice-locale--cooperarea-intercomunitar.html 
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Sesiunea 5 – Instrumente de comunicare cu clientii 


Limbajul corpului


Implementat de


24/02/2016
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Limbajul corpului


O formă de comunicare non-verbală mentală și fizică a omului, constând din:


• poziția corpului


• gesturi


• expresia facială


• mișcarea ochilor


Trimiterea și interpretarea acestor semnale se face aproape în întregime în 
subconștient.


Implementat de


24/02/2016
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Comunicarea


După Albert Mehrabian din totalul mesajelor:


• 7% sunt verbale (numai cuvinte)


• 38% sunt vocale (inclusiv tonalitatea vocii, inflexiunea şi alte sunete)


• 55% sunt mesaje non-verbale


După profesorul Ray Birdwhistell în conversaţiile în doi:


• componentul verbal este sub 35%


• comunicările non-verbale reprezintă peste 65%


Implementat de


24/02/2016
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Comunicarea


Este posibilă falsificarea


limbajului corpulu nostru?


NU!


Implementat de


24/02/2016
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Distanțele zonale


Implementat de


Zona intimă Zona personală


15 cm – 46 cm 46 cm – 1.2 m


Zona socială Zona publică
1.2 m – 3.6 m > 3.6 m


24/02/2016
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Puterea palmei


Poziția de supunere


Implementat de


Poziția de dominare


Poziția agresivă


24/02/2016
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Încleștarea mâinilor


Gest de frustrare care semnalizează că cel în cauză îşi reprimă o 
atitudine negativă


Implementat de


24/02/2016
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Mâinile în poziția de coif


Implementat de


Indică încrederea în forţele proprii, o atitudine de siguranţă sau una de "sunt 
foarte deştept"


24/02/2016
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Inducerea în eroare, minciuna


Implementat de


Cele 3 maimuţe înţelepte, care nu aud, nu spun şi nu văd nimic din 
ce e rău. Mişcările mâinii aduse la fată reprezintă forma de bază a 
gesturilor umane de inducere în eroare.


24/02/2016
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Minciuna: acoperirea gurii


Implementat de


Mâna acoperă gura, în timp ce creierul trimite subconştient comenzi mâinii 
să încerce să oprească cuvintele mincinoase care se pronunţă.


24/02/2016
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Minciuna: atingerea nasului + frecarea ochiului și a urechii


Implementat de


Sunt versiuni deghizate a gestului de 
acoperire a gurii. 


24/02/2016
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Degetele în gură


Implementat de


Persoana data se află sub presiune – manifestarea nevoii de 
încurajare


24/02/2016
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Mâna dusă la obraz și la bărbie


Implementat de


Plictiseală
Interes


24/02/2016
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Încrucișarea brațelor


Implementat de


Încercarea de pune o barieră între cineva sau ceva ce nu ne place. Gestul 
universal care exprimă o atitudine defensivă sau negativă.


24/02/2016
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Gesturi ale capului


Implementat de


Neutru Interesat Critic, negativ


24/02/2016
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Ambele mâini după cap


Implementat de


Gest tipic pentru oamenii care se 
simt încrezători, dominanţi sau 
superiori faţă de alţii.


24/02/2016
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Limbajul corpului


Utilizarea și citirea corectă a limbajului corpului vă va ajuta semnificativ în 
discuțiile și negocierile cu clienții. 


Implementat de


24/02/2016
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Pienaru Adriana
Pintea Lilia
Popusoi Vadim


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu


24/02/2016



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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Implementat de


Din numele


24/02/2016
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC


PLANIFICAREA STRATEGICĂ. 
INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC.


Chișinău 2015


Implementat de


Stabilirea obiectivelor strategice 
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Stabilirea Obiectivelor


 Obiectivele sunt ținte, scopuri, teluri, niveluri ale rezultatelor stabilite
pentru activitățile organizației. Ele reprezintă nu numai finalitatea
planificata a activităților organizației, dar și scopul către care se
focalizează celelalte funcții manageriale - organizarea, conducerea și
controlul.


 Obiectivele generale sunt formulări a ceea ce trebuie sa facă
organizația pentru a-și realiza misiunea; ele afectează întreaga
organizație pentru a-și realiza misiunea.


 Obiectivele specifice sunt derivate din cele generale și stabilesc
scopuri, niveluri ale rezultatelor pentru fiecare arie funcțională a
organizației industriale: cercetare - dezvoltare, producție, financiara,
comerciala, resurse umane.
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Stabilirea Obiectivelor – pentru ce?


 Ameliorarea colaborării cu APL
 Urmărirea evoluției activității
Motivarea angajaților
 Controlul realizării strategiei
 Căutare de noi soluții
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 Identificarea problemelor
 Transformarea problemelor în soluții / OBIECTIVE


Probleme


• Cost înalt de 
livrare a apei 
potabile


• Aprovizionare 
insuficientă cu apă


Obiective


• Cost pentru apa 
potabilă redus


• Aprovizionarea 
suficientă cu apă


Cum stabilim obiectivele organizației? Arborele problemei
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Stabilirea obiectivelor
• Planificarea
• Agrearea
• “Contractul” – semnarea de către manager și colaborator


Antrenarea
• Analiza periodică a gradului de îndeplinire
• Feedback
• Sprijin în rezolvarea problemelor
• Suport pentru dezvoltarea colaboratorilor


Evaluarea îndeplinirii obiectivelor
• În cadrul evaluării anuale a performanței


Managementul prin obiective – 3 pași
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 Specific - specific, bine definit, sa se refere la rezultate clare,
concrete.


 Măsurabil - astfel încât îndeplinirea obiectivului să poată fi
verificată și evaluată.


 Posibil de Atins - realizabil în contextul intern și extern existent.
 Realist - realismul stabilirii unui obiectiv depinde de mulți factori,


precum resursele disponibile (financiare, umane, materiale),
legislație, context de business etc.


 Încadrat în timp - să existe termene clare pentru atingerea lui.


Obiectivele trebuie să corespundă SMART
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Tipuri de obiective în AAC


Categoria obiectivului Obiectiv (exemplu)


obiective de calitate Reducerea cantității de amoniu în apă 
până la x%  în 2020


obiective de piață și lucr cu 
clienții


Mărirea numărului de abonați la x în 
2020


obiective financiare Reducerea cheltuielilor cu energia 
electrică la x% în 2020


obiective
operaționale/tehnice


Micșorarea pierderilor la apă de la x% 
la x% până în 2020


obiective de personal și
comunicare


Instruirea a x manageri de sectoare în 
planificare strategică până în 2020
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Tipuri de obiective în AAC


Se stabilesc cu Fondatorul
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Obiective de gradul II – nivel de secție. Exemple. 
R


el
aț


ii 
cu


 c
lie


nț
ii • Creșterea numărului de consumatori branșați 


• Limitarea cazurilor de conectare neautorizată
• Creșterea numărului de Contracte încheiate
• Reducerea datoriilor debitoare
• Promovarea serviciilor în rândul consumatorilor
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Termen
Final (an)


Rezultat așteptat 
(creștere/reducer


e, %, număr, 
etc.)


Categorie Obiectiv
1 calitate


2 piață și clienți


3 financiar


4 operațional/tehnic


5 personal și
comunicare


Exercitiu practic 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autor:
Mariana Radov – expert national 


Cristina Rucareanu – expert international


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu


24/02/2016



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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Implementat de


Din numele


24/02/2016
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CURRICULUM VITAE 


 
Proposed position in assignment: 


1. Family name:                                             CECAN  


2. First names:       RAISA 


3. Date of birth:        1952 


4. Nationality:        Republic of Moldova 


5. Civil status:        Married 


 


  


6. Educational background 


Institution Japan International Cooperation Agency 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


2007 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 
 


Certificate of training courses: Management of 
Urban Water System for Southeast European 


Countries 


Institution DYTRAS, Romania 


 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


2006 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 


 


Training courses: Wastewater treatment in small 


localities 


Institution STUDIUM, English courses 
 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


2002 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 
 


Training courses 


Institution Company EESTI VEEV ARK, Estonia, Talinn, 


training “Project management” 


 Date: from (month / year):  
  to (month / year): 


1998 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 


 


Training courses 


Institution Company ACEA, Italy, Rome, training “Project 
management” 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


1998 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 
 


Training courses 


Institution Commerce department, USA, Program SABIT 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


1997 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 
 


Certificate of training 


Institution Complete study course of business school (chamber 


of commerce and industry of RM) according to the 


program “Basis of external economic activities of 
enterprises, organizations and co-operative 


societies” 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


1989 


Institution Complete study course of business school (chamber 


of commerce and industry of RM) according to the 
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program “Basis of external economic activities of 


enterprises, organizations and co-operative 


societies” 


Institution Complete study course of Institute of training for a 
new profession, according to the program “External 


economic activity of enterprises” 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


1988 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 


 


Certificate of training 


Institution Chisinau Chisinau Politechnic Institute, specialty 


“Water  supply and sewage” 


 Date: from (month / year):  


  to (month / year): 


 


1972 - 1980 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: Civil Engineer 


Institution Chisinau construction college, specialty “Sanitary 


equipment of buildings” 


 Date: from (month / year):  
  to (month / year): 


1967 - 1971 


 Degree(s) or Diploma(s) obtained: 


 


Technician 


 


 


7. Language skills: (Mark 1 to 5 for competence, 5 being the highest) 


Language  Reading  Speaking  Writing 


Romanian 5 5 5 


Russian 5 5 5 


English 3 1 1 


 


8. Membership of professional bodies: NA 


9. Other skills (e.g. computer literacy, etc.): Experienced user in Windows, Word, Excel, Internet, and 
Computer mail  


10. Present position: Iindependent Consultant  


11. Years within the firm:  13years- Project Institute, 28years - S. A. "Apa Canal Chisinau, November, 


2012-April, 2014 in WSSPIU, September, 2014- present, Expert, short-term consultancy for GIZ, 


GOPA. 


12. Key qualifications (relevant to the programme): Good to know regulatory requirements on water 
supply and sanitation. I have experience of implementing the Project on rehabilitation of water supply 


and sewerage of the city of Chisinau. The project was financed by the EBRD.   


I have experience of implementing the projects of construction of water supply systems and sanitation 


in six cities and nine villages in Moldova. The project was financed by the World Bank. 


 
13. Specific Eastern European and CIS experience:  


Country  Date: from (month / year) to (month / year) 
  


Republic of Moldova 1998-2001 


Investment director, manager of Chisinau Water Service Rehabilitation 


Project. The project was financed by the EBRD.   


Republic of Moldova November, 2012 - April, 2014 
Consultant - Water and Sanitation Engineer, Water Supply and 
Sanitation Projects Implementation Unit (WSSPIU). National 
Water Supply and Sanitation Project (P107612) The project 
was financed by the World Bank 


Republic of Moldova September, 2014 -  December, 2015 
Expert, short-term consultancy for GIZ, GOPA - project "Modernization 
of Local Public Services in the Republic of Moldova" 


 







Page 3 of 5 


 


 


14. Professional Experience Record:  


Date: from (month /year) 


to (month /year) 


September, 2014 - December, 2015 
 


Location: Chisinau 


Company: GIZ, GOPA 


Position: Expert, short-term consultancy for GIZ, GOPA - project "Modernization 
of Local Public Services in the Republic of Moldova" 


Description: Preparation of the specifications on purchasing the design services of 
drinking water supply networks for the localities from Cahul-
Guirguilesti  
Technical assistance in tender evaluation for LPA Costesti, Riscani 
rayon at RDA-North. 
Developing training materials and conducting training sessions for 


WSS services providers. Training module: Management of 
investment projects 


Date: from (month /year) 


to (month /year) 


November, 2012 - April, 2014 
 


Location: Chisinau 


Company: Water Supply and Sanitation Projects Implementation Unit, World Bank 


Position: Consultant - Water and Sanitation Engineer 


Description: The main assignments for the Consultant, (Water and Sanitation 


Engineer) are: 


• evaluate the documents related to civil engineering and installation 
works: 


• assist  in preparation  of the  bidding/contract  documents for 


consultancy and civil engineering works; 
• to participate in monitoring of procurement processes and to evaluation 


of bids according to criteria established in the bidding documents; 


• monitors works contracts implementation progress, which includes 


regular visits of project sites; identify and coordinate the decision of all 
technical problems and disputes that may arise during project 


implementation; 


• assist in the collection of technical information from beneficiaries 
necessary to regularly update the project results indicators table; 


• assist in the preparation of periodic PIU progress reports; 


• carry out supervision of the contractors work according to the Contract; 
• request reports and Statements of Accomplished Works prepared by 


the contractors and to evaluate them; 


• evaluate progress done and to compare with planned work schedule; 


• verify and authorize payments according to the Statements of 
Accomplished Works and clauses stipulated in the contract; 


• survey and stop execution of the construction and installation works in 


case of serious defaults or deviations from the planned project; 
• receive finished works and issue the official Handover document; 


• Operator training about the works plan and capacity development, 


interventions and measures planned to be implemented by the operator 
of water supply systems and sanitation. 


Responsibilities related to client records: tools, methods of tracking 


clients. 


Policies for working with clients. 
Client communication tools and conflict management. 


Monitoring of public opinion.  


The benefits for operators and customers of water supply systems and 
sanitation as a result of regionalization. 


In the absence of the Director WSSPIU executes the function of Director 


Date: from (month / year) 2008- 2012 
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to (month / year) 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Chief of the Department of sewage 


Description:  Technical administration of the production activity 
Implementation of new engineering techniques and technologies 


Controlling the maintenance of the safety engineering.   


Elaboration of the technical conception, contribution in development of 


the sewage systems in the light of realization of the complex 
programmers of enterprise development, reconstruction and technical 


reorganization of the subordinated units 


Date: from (month / year) 
to (month / year) 


2006-2008 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Deputy Director of Production Department 


Description:  Technical administration of the production activity 
Composing the investment and water mains rehabilitation plans.   


Implementation of new engineering techniques and technologies. 


Controlling the maintenance of the safety engineering.   


Date: from (month / year) 
to (month / year) 


2002-2006 
 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Chief engineer, water intake, treatment, distribution, sewage collection, 


wastewater treatment 


Description:  Implementation of new engineering techniques and technologies. 


Technical policy of enterprise development (networks and buildings) 


Staff training concerning the rules of operation of water supply networks 


and sewage systems. 


Date: from (month / year) 


to (month / year) 


2001-2002 


 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Advisor to the Director General on issues of foreign investment  


Description:  Overall Project Management; Financial Planning; Approval of Tender 


Documents; Contract negotiation 


Date: from (month / year) 


to (month / year) 


1998-2001 


 


Location:   Chisinau 


Company S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Investment director, General Manager of Chisinau Water Service 


Rehabilitation Project 


Description:  Tender Evaluation; Contract negotiation; Contract Supervision; 
Disbursements; Financial Reporting; Progress Reporting 


Description of project components: 


 Mains rehabilitation – 117 km  


 Mains metering & pumping control 


 Diagnosic equipment  


 Aeration systems  


 Inspection, Metering and Laboratory Equipment  


 Computerized accounting and management systems 


 Network modelling 


Staff training on implementation of investment projects in water supply 


and sanitation. 
Staff training about procurement rules for goods and works. 


Staff training regarding quality control of works. 
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Date: from (month / year) 


to (month / year) 


1990-1998 


 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Chief of technical department 


Description:  Technical policy of enterprise development (networks and buildings) 


Implementation of new engineering techniques and technologies 


Environmental protection questions  


Drinking water and sewage treatment technology 


Date: from (month / year) 


to (month / year) 


1986- 1990  


 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  Head of department of water supply and sewerage 


Description:  Environmental protection questions  


Drinking water and sewage treatment technology 


Date: from (month / year) 


to (month / year) 


1984-1986 


 


Location:   Chisinau 


Company:   S. A. “Apa Canal Chisinau 


Position:  
 
Engineer  


Description:  Technical supervision of the construction of networks and installations 


for water supply and sewerage 


Date: from (month / year) 
to (month / year) 


1975-1984 
 


Location:   Chisinau 


Company:   Project Institute Giproniiselhoz 


Position:  
 
Engineer 


Description:  Planning of networks and buildings of water lines and sewage. 


Date: from (month / year) 
to (month / year) 


1971-1975 
 


Location:   Chisinau 


Company:   Project Institute Moldghiprograjdanselistroi 


Position:  Technician 


Description:  Planning of networks and buildings of water lines and sewage. 


 


15. Publications  


 


Contribution to performance of the Study on Environmental Protection in Moldova,  published by 


UNECE, 2005. 


 
 


Certification: 


 


I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge, these data correctly describe me, my 
qualifications and my experience. 


 


  Raisa Cecan                                                          02.09.2015 


   
Name of expert Signature Date 
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC
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Implementat de


Dezvoltarea strategiei de afaceri
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Strategia întreprinderii


STRATEGIA


4
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Strategia întreprinderii


Strategia
Reuşita
Performanţă


4
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Strategii de bază


Strategii generice de specializare


Ţinta strategică
Avantaj strategic


Caracter unic al 
produsului Costuri reduse


Tot sectorul Diferenţiere Dominare la nivel 
de costuri


Un segment 
particular Centralizare / focalizare


4
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Strategia portofoliului


4
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Strategii de bază


4
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Strategii de bază. Recomandări.


Penetrare
-


Extindere 
număr de 


clienți


Piața nouă
-


Extindere 
număr 


localități


Produs nou
-


Comercializ
are 


contoare


4
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Exemplu. SA Apa Târnăvei. România.


Formularea strategiei: Creșterea intensivă a pieței.


Operatorul își propune implementarea unei strategii de
creștere intensivă a pieței prin realizarea de campanii de
educare și conștientizare a populației privind necesitatea și
importanța apei pentru măsurile sanitare și de igienă în
beneficiul propriei sănătăți.


4
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Referințe în elaborarea Strategiei ÎM AAC în Moldova


• Politicile, strategiile şi planurile generale la nivel naţional şi
regional. Ex. STRATEGIA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
SANITAŢIE A REPUBLICII MOLDOVA 2014-2028


• Obiective de Dezvoltare ale Mileniului în AAC pentru
perioada anilor 2015-2025


• Strategiile UE, IFI, donatorilor bilaterali, etc.
• Strategiile, planurile regionale
• Strategia, Planul de dezvoltare local


4
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STRATEGIA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SANITAŢIE 2014-2028


Implementarea cu succes a Strategiei AAS presupune o abordare bazată
pe participarea comunității, ceea ce va conduce la crearea de locuri de
muncă și la dezvoltarea afacerilor.
• Pentru zonele urbane, înseamnă promovarea unor servicii AAS la


un nivel de tarifare care să acopere costurile de producție și
distribuție a
apei, permițând companiilor să funcționeze pe principii economice și
să ofere servicii de o calitate mai bună.


• În zonele rurale, înseamnă introducerea unui program intensiv de
promovare și de marketing social a valorilor legate de o infrastructură
AAS bună și de existența unor facilități adecvate de sanitație în scoli.


4
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Exemplu. Câteva strategii ale Companiei de apă OLTENIA S.A.


STRATEGII 
PRIVIND 


ASPECTELE 
INSTITUȚIONALE


Menţinerea
calităţii


serviciilor


STRATEGII 
COMERCIALE / 
DE MARKETING


Acoperirea
cu 100% a 
serviciilor
de AAC în


aria de 
operare
existentă


STRATEGII DE 
PREŢ


Unificarea
tarifelor în
zona de 
operare


4
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunelor de formare 
pentru furnizorii de servicii în domeniul AAC


Managementul proiectelor de investiții 


Chișinău 2015


Implementat de
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Aspecte generale 
privind managementul


unui proiect 
și elaborarea organigramei
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Proiect – difiniții
O definiţie simplă a proiectului are în vedere faptul că acesta
reprezintă ”un efort temporar depus pentru a crea, cu resurse
limitate, un produs unic sau un serviciu unic”. (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge, 2000).


Comisia Europeană defineşte proiectul astfel: „Un proiect reprezintă 
un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică, 
pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate de client.”
Dicţionarul explicativ al limbii Române dă următoarele definiţii 
termenului «proiect»: - plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a 
organiza, de a face un lucru; - prima formă a unui plan (economic, 
social, financiar etc.), care urmează să fie discutat şi aprobat, pentru 
a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare; - lucrare tehnică 
întocmită pe baza unei teme date, care cuprinde calculele tehnico-
economice, desenele, instrucţiunile necesare executării unei 
construcţii, unei maşini.







Page 4


Proiectul este un set de acţiuni executate într-o perioadă de timp, cu 
momente bine definite de început şi de sfârşit, cu un scop clar al 
lucrărilor de efectuat, cu un buget propriu şi cu un nivel specificat al 
rezultatelor de obţinut.


Un priect trebuie să aibă:
• Obiective bine stabilite şi rezultate clar definite;


• Un grup (grupuri) ţintă indentificat in mod clar;


• Responsabilităţi de gestionare indentificate clar;


• Dată de început şi sfirşit;


• Un set specificat de resurse.
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Resursele implicate în proiect:
• Resurse umane (echipa de proiect),


• Resurse materiale (echipamente şi bunuri),


• Resurse informaţionale (informaţiile, cunoştinţele cu privire la
tema abordată, etc),


• Resurse financiare (bugetul alocat),


• Timp
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Proiecte vs. cu activități curente


Proiecte Activități curente Implică


Implică schimbări semnificative Eventualele schimbări sunt mici
și treptate


Sunt limitate ca amploare și ca 
durată


Nu se sfârșesc niciodată


Unice Au un caracter repetitiv
Folosesc resurse temporare Folosesc resurse stabile
Sunt temporare Permanente
Managementul este orientat spre
atingerea unor obiective


Managementul este orientat spre
îndeplinirea unui rol


Caracterizate de risc și
incertitudine


Caracterizate printr-un sentiment 
de stabilitate
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Ce este managementul de proiect?


Managementul de proiect este aplicarea de cunoștințe, 


aptitudini, instrumente și tehnici pentru a proiecta activități


pentru a satisface cerințele proiectului.


(A Guide to the Project Management. Body of Knowledge, 2004).
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Ciclul de viață al unui proiet
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Managementul proiectelor implică:


• planificarea,


• organizarea,


• Coordonarea-


implementarea


• Antrenare-motivație,


• Control-evaluarea


activităţilor şi resurselor
necesare pentru îndeplinirea
unui obiectiv definit, de obicei
în limitele unui anumit buget
de timp şi resurse.
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Managementul proiectului are rolul de a dirija desfasurarea acestuia
de o asemenea maniera încât sa mentina, în orice moment, echilibrul
dintre exigentele (specificatiile), de regula contradictorii, legate de cei
trei factori caracterisitici ai proiectului: calitate, buget si termen de
realizare
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Managementul Proiectelor reprezintă în esenţă 
procedeul prin care etapizat :


• Se defineşte obiectivul proiectului 


• Sunt identificate şi planificate activităţile prin care se 
materializează obiectivul 


• Se alocă resursele necesare pentru activităţile nominalizate


• Se urmăreşte implementarea proiectului 


• Se evaluează şi se adaptează planul proiectului la modificările din 
mediul intern şi extern în aşa fel încât proiectul să fie realizat în 
termenul prevăzut cu cele mai reduse costuri iar rezultatele finale să 
corespundă cerinţelor utilizatorilor sau chiar să le depăşească. 
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Structuri organizatorice pentru mangementul proiectelor


• Organizarea funcțională


• Organizarea de proiecte


• Organizarea matricială a mangementului proiectelor 
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Organizarea funcțională
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Organizarea pe proiecte


Coordonare priect D
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Organizarea matricială slabă


Coordonare proiect
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Organizarea matricială echilibrată
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Organizarea matricială puternică
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Modul de 
organizare


Caracteristicile
proiectului


Organizare 
funacțional 


ierarhică


Organizare matricială Organizare 
prin


proiecte
Matrice 
slabă


Matrice 
echilibrată


Matrice 
puternică


Autoritatea responsabilului de 
proiect


mică sau 
deloc


limitată slabă până
la moderată


moderată 
până la 
înaltă


Înaltă până 
la aproape 


totală


Parte a personalului desemnat să 
lucreze la proiect


aproape 
inexistentă


0-25% 15-60% 50-95% 85-100%


Rolul responsabilului de proiect normă 
parțală


normă 
parțală


normă 
întreagă


normă 
întreagă


normă 
întreagă


Denumiri comune pentru funcția 
de reponsabil al proiectului


coordonator de 
proiect/responsabil de 


proiect


responsabil 
de proiect 


responsabil 
sau director 
de proiect


director de 
proiect


Implicarea echipei administrativ-
financiare


normă 
parțală


normă 
parțală


normă 
parțală


normă 
întreagă


normă 
întreagă
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Relatiile de autoritate și responsabilitate
intr-o organizare matriceala


Manager de proiect Manager functional Specialist in proiecte
Conduce echipa pentru definirea
scopului proiectului și termenelor
planificate.


Participa la pregatirea planurilor
proiectelor, inclusiv la desemnarea
personalului auxiliar de sprijin.


Pregatește planuri detaliate in 
stricta concordanta cu planul
general


Definește obiectivele proiectului in 
termenii costurilor, termenelor,
performantelor și calitatii.


Participa la determinarea resurselor
proiectului.


Executa activitatile.


Coordoneaza echipa proiectului, in 
consens cu misiunea acestuia,
termenele lui, riscul evaluat și
directivele generale.


Defrnește, alaturi de personalul
proiectului, incarcătura de activitati
pe oameni.


Are o functie particulara in revizia
proiectului pe linia estimarii
costurilor și a parametrilor de
calitate.


Solicita alocarea resurselor necesare
atingerii obiectivelor tehnice. 


Repartizeaza persoanele necesare
cerintelor proiectului


Comunicare


Servește ca liant intre organizatie și
parteneri (clienti, furnizori, aliati).


Asigura excelenta tehnica a
resurselor umane alocate.


Integreaza și comunica informatiile
proiectului pe toate caile posibile.


Recruteaza, instruiește §i conduce
personalul din organizatie


Mediaza solutionarea eventualelor
conflicte. 


Evalueaza calitatea serviciilor
tehnice și/sau a activitatilor prestate


Raporteaza/comunica organelor de 
conducere, beneficiarilor și celor
interesati direct de proiect.


Ofera orientarea tehnica și
stabilește directia in care trebuie sa
se indrepte executia.


Comunicare
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Formarea echpei de proiect


• Factorul uman – punct central in succesul unui proiect.


• Managerul de proiect si echipa de proiect sunt cei care stabilesc
activitățile ce trebuie indeplinite, fac posibila desfășurarea lor și
obțin rezultate durabile.


• Deciziile referitoare la proiect afecteaza interesele echipei de
proiect, ale cetățenilor, autorităților si ale altor părți interesate.


• Managerii trebuie sa ințeleaga modul de interacțiune al acestor
interese, sa interpreteze informațiile referitoare la pățile interesate
implicate in proiect și felul in care acestea se influențeaza reciproc.
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Unitatea pentru implementarea proiectului (UIP) –
roluri şi responsabilităţi


Director de proiect
(Managerul de 


proiect)


Responsabil achiziții  Responsabil tehnic Responsabil financiar 
(contabil)


Asistent manager 
de proiect


Responsabil juridic 


Responsabil cu probleme de mediu


Responsabil comunicare
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Responsabilitați 


Directorul general al întreprinderii din domeniul AAC


UIP
• Managementul general al proiectului
• Planificare
• Elaborarea Documentației de licitație
• Coordonarea Doc. de licitație cu 


Departamentele întreprinderii
• Desfășurarea licitațiilor
• Evaluarea ofertelor
• Negocierea Contractelor
• Controlul executării Contractelor
• Semnarea certificatelor de plată
• Rapoarte financiare, Rapoarte 


despre mersul lucrărilor
• Recepția lucrărilor și transmiterea 


acestora Beneficiarului


Departamentele
întreprinderii din 
domeniul AAC


Asistența tehnică a UIP
(Elaborarea condițiilor 
tehnice, coordonarea 


Documentelor de licitație 
și suport la evaluarea 
licitațiilor. Asistență la 
executarea și recepția 


lucrărilor)
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Responsabilitați
Directorul general al întreprinderii din domeniul AAC


UIP
• Managementul general al proiectului
• Planificare
• Aprobarea Documentației de licitație
• Desfășurarea licitațiilor
• Evaluarea ofertelor
• Negocierile Contractelor
• Efectuarea plăților
• Rapoarte financiare


Asistența tehnica (Consultant Internațional)
• Elaborarea Documentației de licitație
• Asistență la evaluarea ofertelor/Raport 


evaluare
• Asistență la negocierea Contractelor
• Controlul executării Contractelor
• Rapoarte despre mersul lucrărilor
• Verificarea și vizare certificatelor de plată
• Recepția lucrărilor și transmiterea acestora 


Beneficiarului
• Consolidarea capacităților


Asistenta la planificare
financiara, raporări


și controlul Consultantului


Departamentele
întreprinderii din domeniul 


AAC
Asistența tehnică a UIP
(Elaborarea condițiilor 
tehnice, coordonarea 


Documentelor de licitație și 
suport la evaluarea licitațiilor. 


Asistență la executarea și 
recepția lucrărilor)


Consultant local
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Particularităţile managementului proiectului


• vizează lucrări cu caracter complex
• structura de realizare a proiectului este temporară
• activităţile sunt ordonate după un calendar optim
• realizarea produsului cu un minim de cheltuieli
• activităţile se desfăşoară în echipă
• există stabilit un sistem riguros de obiective 
• se urmăreşte performanţa
• se efectuează un control continuu
• se utilizează tehnici de soluţionare a problemelor
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• prevede analize frecvente privind starea proiectului în perioadele critice
• urmărirea atentă, în timp real, a realizărilor şi costurilor=monitorizare
• coordonarea directă şi direcţionarea permanentă a echipei pentru 


maximizarea rezultatelor. Performanţa echipei se măsoară prin 
eficacitate şi eficienţă:
- eficacitatea măsoară îndeplinirea obiectivelor propuse
- eficienţa exprimă raportul dintre rezultatele obţinute şi cheltuielile


făcute
• intuiţia şi experienţa managerului şi a echipei proiectului este o 


necesitate a managementului proiectului
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Dificultăţile managementului prin proiecte:


• dificultatea găsirii unui manager capabil, performant


• asumarea de către manageri a tuturor riscurilor impuse de 
proiect


• posibilitatea apariţiei unor situaţii conflictuale între 
compartimentele organizaţiei şi structurile proiectului


• existenţa unei duble subordonări a personalului care execută 
activităţi în cadrul proiectului


• dificultăţi de transmitere a informaţiilor între proiect şi organizaţie
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Avantajele managementului prin proiecte:


• rezolvare în timp impus şi cu costuri minime a unor probleme de 
dezvoltare


• caracterul de „motor uman” al managerului de proiect


• promovarea unor structuri organizatorice adaptabile şi eficiente, 
structuri care sunt favorabile schimbărilor


• facilitatea contactelor între specialiştii echipei, respectiv a 
contactelor cu terţii


• crearea unor structuri de formare a managerilor profesionişti
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Managementul proiectului, în cazul proiectelor investiţionale în sisteme de
alementare cu apă și de canalizare toate etapele se realizeză cu respectarea
următoarelor aspecte:
• Necesitate de coordonare şi aprobare de administraţia publică locală şi/sau


centrală;
• Rezultatele proiectului trebuie să satisfacă nevoile cantitative şi calitative ale


consumatorilor, din zona afectată de proiect;
• Rezultatele proiectului trebuie să contribuie la protejarea sănătății populaţiei;
• Rezultatele proiectului trebuie să respecte cerinţele de protecţie a mediului;
• Respectarea gradului de suportabilitate a tarifului, care va rezulta în urma


implementării proiectului;
• Se referă la servicii prestate în condiţii de monopol natural;
• Obiectivele proiectului trebuie să fie în conformitate cu strategile şi/sau


planurile de dezvoltare regionale şi naţionale din domeniu;


• În situaţia în care investiţia se finanţează din exterior, obiectivul trebuie să


corespundă cu cerinţele investitorului.
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• Legea Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare;


• Legea Nr. 272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă;


• Legea Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publ;
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• HG nr. 934 din 15.08.2007 Cu privire la instituirea Sistemului 
informaţional automatizat ‘Registrul de stat al apelor minerale 
naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate’


Anexa nr. 2 ‘Norme sanitare privind calitatea apei potabile’
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• HG nr. 835 din 29.10.2013 “Regulamentul privind evidenţa şi 
raportarea apei folosite”;


• Legea apelor Nr. 272 din 23.12.2011;


• HG nr. 931 din 20.11.2013;


“Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor 
subterane”.
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24/02/2016
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• HG nr. 890 din 12.11.2013 “Regulamentul cu privire la cerinţele 
de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă”;


• HG nr. 894 din 12.11.2013;


“Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului 
unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a 
apei”.
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• HG nr. 932 din 20.11.2013;


• ,,Regulamentul privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a 
stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane”;


• HG nr. 949 din 25.11.2013;


“Regulament privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă”.
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24/02/2016
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• HG nr. 950 din 25.11.2013;


“Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare 
a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă 
pentru localităţile urbane şi rurale”


• HG nr. 802 din 09.10.2013;


“Regulament privind condiţiile de deversare a apelor uzate în 
corpurile de apă”.
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24/02/2016
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• Aplicarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului conform 
prevederilor Codului Contravenţional al RM nr. 218 din 
24.10.2008;


• Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, 2006.
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• La momentul actual, pe site-ul Ministerului Mediului este 
amplasat Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea 
şi completarea unor hotărâri ale Guvernului din cadrul 
reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare.


• Proiectul prevede modificarea:
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din  25.11.2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale;


• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19 
februarie 2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și 
necomunale pentru fondul locative;
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24/02/2016
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Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile şi apelor uzate


• Contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora 
de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, 
cu aducerea legislaţiei  în corespundere cu prevederile Legii nr. 
303 din 13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu apă și 
canalizare.
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1 Abordări generale de calculare a tarifelor pentru serviciile de 
AAC 


Există o nouă Metodologie pentru determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru 
serviciile publice de apă, de canalizare și epurare a apelor uzate din 18 decembrie 
2014, aprobată prin Hotărârea 741 a Agenției Naționale de Reglementare în 
Energetică. Aceasta are drept scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare 
şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi 
epurare a apelor uzate. 


1.1 Abordări generale referitoare la analiza costurilor pentru calcularea 
tarifelor 


Contabilitatea managerială se focalizează pe nevoile de informaţii financiare ale 
utilizatorilor interni. Contabilitatea costului este procesul continuu și de rutină de 
colectare, analizare, clasificare, înregistrare și adunare a tuturor elementelor de cost 
adunate pentru a furniza un serviciu, program, o activitate, un produs, un proiect sau 
unitate de muncă indiferent de sursa de finanţare. Un sistem de contabilitate a costului 
leagă contabilitatea financiară și managerială și înglobează concepte și tehnici folosite 
în ambele. 


Sunt patru pași de bază în pregătirea unui sistem de contabilitate a costului: 


 Selectarea centrelor de cost/profit/investiții: Primul pas este selectarea 
programului serviciului sau activităţii pentru care vor fi acumulate costurile. Un 
centru de cost/profit/investiție este o unitate organizațională/program sau 
activitate specifică sub controlul unui manager care are autoritatea să gestioneze 
și să controleze costurile/încasările/investițiile. 


 


Centrele de cost pot fi de asemenea centre de profit care să monitorizeze încasările 
folosite pentru finanțarea serviciului, programului sau activităţii. Managerii centrelor de 
cost/profit sunt responsabili pentru generarea anumitor încasări. Centrul de încasare al 
transportului ar trebui sa suporte un procent din operațiile sale prin taxe si comisioane. 


 Identificarea componentelor de cost: Următorul pas este să se definească și să 
se clasifice costurile ce vor fi raportate. Costurile directe sunt acelea care sunt 
taxate direct către munca prestată și includ manopera, materialele și 
echipamentul. Costurile mai sunt indirecte sau asociate cu mai multe servicii sau 
activităţi precum pensii, asigurări, supraveghere, chirie, utilități, personal, 
contabilitate, avocați. 


Costurile sunt clasificate ca directe sau indirecte în funcţie de măsura în care 
beneficiază unul sau mai multe centre de cost. Diferențierea este complicată. De 
exemplu, devalorizarea sau scăderea beneficiilor pot fi atât costuri directe sau indirecte 
în funcţie de circumstanțe. 


Costurile pot fi fixe sau variabile. Costurile fixe nu se schimbă indiferent de volumul de 
muncă prestat. (Exemple: chiria și devalorizarea.) Costurile variabile fluctuează direct 
proporțional cu volumul de munca prestat. (Exemple: manopera și energia). 


Costurile controlabile sunt costurile controlate de managerul centrului de cost. Costuri 
necontrolabile precum chiria sau costurile aferente service-ului sunt înafara ariei de 
control a managerului.  
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Costurile întregi includ toate costurile directe și o parte din cele indirecte. Costurile 
evitabile sunt acelea care pot fi eliminate în funcţie de decizia de a alege anumite 
opțiuni precum outsourcing. Costurile marginale sunt implicate în schimbarea nivelului 
serviciului precum adăugarea serviciului de reciclare la serviciul de colectare deșeuri 
solide sau menținerea unei biblioteci deschise cu o oră mai mult in fiecare seara. 


Costurile ciclului de viaţă sunt suportate pe tot parcursul vieții unui fond fix și include 
capitalul, mentenanța și costurile de operare. Managerii trebuie să înțeleagă diferitele 
tipuri de cost pentru a le selecta pe cele care sunt cele mai utile într-o anumită situație 
și să fie pregătiți în a explica comportamentul costului. 


 Alocarea costurilor: Alocarea costurilor indirecte/de întreţinere centrelor de cost 
necesită o analiză atentă deoarece aceste costuri se aplică mai multor centre de 
cost. Sunt disponibile câteva metode pentru alocarea departamentală sau 
gestionarea costurilor mari indirecte, precum ecuații, metoda secvențială, metoda 
directă, metoda consolidată și fonduri pentru servicii interne. 


 Stabilirea procedurilor de identificare, acumulare si raportare a costurilor.  


Sunt necesare proceduri scrise și bine definite pentru definirea terminologiei și 
descrierea metodologiei astfel încât utilizatorii să înțeleagă sistemul. Formatele și 
frecvența rapoartelor trebuie să acopere cerinţele utilizatorilor. Implicarea utilizatorilor 
în partea de construcție a sistemului este critică pentru a asigura succesul sistemului. 


Elementele unui sistem contabil de eficiență (eficientizare) a costului. 


Urmează o listă de caracteristici ale unui sistem eficient pentru a vă ajuta să evaluați 
sistemul contabil de costuri: 


 Pune la dispoziție informaţii despre cost actualizate, corecte, complete, relevante 
si folositoare; 


 Uşor de administrat și de înțeles; 


 Costul sistemului nu depășește beneficiile acestuia; 


 Furnizează date despre unitatea de cost și identifică costurile totale; 


 Furnizează proceduri scrise; 


 Facilitează comparația cu prognoza, costuri standard și alte competente juridice; 


 Identifică ineficiențele si părțile problematice; 


 Interferează cu alte sisteme informatice financiare si de management; 


 Determinant pentru estimarea costului; 


 Reflecta implicarea sporita si satisfacția utilizatorilor. 


 


Importanta analizei costului,  analiza de cost permite managerilor să: 


 Măsoare rezultatele serviciilor; 


 Posede responsabilitate mărită; 


 Descopere ineficiențe; 


 Ajusteze serviciile; 


 Mărească randamentul productivitate/cost; 


 Justifice cererile de buget; 


 Pregătească rapoarte de performanță. 


Sunt disponibile multe tehnici pentru analiza costurilor, inclusiv analiza variațiilor, 
analiza cost-beneficiu, analiza programului și analiza venit-cost. În calitate de 
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profesionist, ar fi necesară familiarizarea cu tehnicile variate și avantajele și 
dezavantajele lor.  


Următoarele întrebări ar trebui să vă ajute în realizarea analizei: 


 Datele legate de costuri sunt corecte, complete, relevante și colectate la timp 
pentru scopul în care au fost colectate? 


 Datele legate de costuri sunt primite la timp în vederea diagnosticării problemelor 
și a întreprinderii de acțiuni corectoare? 


 Printre motivele identificate pentru schimbarea costurilor se numără și inflația, 
contractele de muncă, creşterea salariilor și a beneficiilor, schimbările la nivelul 
serviciilor, muncă inutilă, procedurile ineficiente, programele de muncă 
neadecvate, etc.? 


 S-au realizat comparații cu costurile istorice, planificate sau standard și au fost 
identificate și explicate variațiile? 


 Au fost pregătite planuri de îmbunătățire pentru corectarea variațiilor? 


 Au fost integrate datele privind costurile cu alte date legate de performanță care 
să includă producția, venitul, calitatea și măsurile de satisfacere a clienților? 


 Au fost calculate costurile unitare? Au fost luate in considerare metode 
alternative de control a costului, cum ar fi reducerea sau eliminarea anumitor 
servicii, reducerea numărului de contracte, îmbunătăţirea productivităţii, aplicarea 
tehnologiilor? 


 Sunt relevante datele privind costurile în măsurarea costurilor viitoare? 


 Au fost luați în considerare factorii care vor influența costurile viitoare cum ar fi 
scopul și calitatea serviciilor, nivelul serviciilor, metodele, structura 
organizațională și tipul și calitatea muncii, materialelor și echipamentelor? 


 Cum ar putea fi îmbunătățite datele privind costurile? 


 Cât sunteți de satisfăcut de utilitatea informațiilor referitoare la cost? 


1.2 Metode de calculare a tarifelor bazată pe principiul acoperirii 
costurilor 


În diverse lucrări de specialitate există mai multe definiții şi explicații ale conceptului de 
cost. Cea mai simplă definiție consideră costul ca fiind „totalitatea cheltuielilor 
determinate de realizarea mărfurilor (produse sau servicii)”. Majoritatea definițiilor 
despre cost se referă la cheltuielile ce apar în relaţia aprovizionare - producţie - 
desfacere. În cazul întreprinderilor apă-canal, aceasta înseamnă cheltuielile ce apar de 
la dobândirea apei până la furnizarea acesteia către consumator.  
La nivelul companiilor de apă cunoaşterea şi înțelegerea costurilor prezintă importanță 
din următoarele motive:  


 Reprezintă informaţii pentru calcularea indicatorilor economico - financiari ai 
companiei;  


 Stau la baza determinării nivelului producţiei şi a prețului de vânzare;  


 Exprimă baza de referință pentru stabilirea conținutului contractelor de 
aprovizionare şi desfacere;  


 Asigură informaţii privind identificarea acţiunilor necesare eficientizării activităţii 
organizației;  


 Sunt elemente de informare pentru conducerea organizației şi stau la baza 
fundamentării unor decizii privind evoluţia organizației.  


Culegerea şi prelucrarea informaţiilor privind costurile, cât şi utilizarea lor în procesul 
decizional presupune cunoaşterea modului de desfășurare în timp şi spațiu a 
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producţiei. Din punct de vedere a timpului, producția oferă managementului conceptul 
de perioade de gestiune. Acest concept exprimă intervalul de timp în care se 
desfăşoară procesul de producţie, se efectuează cheltuielile şi se calculează costurile. 
Desfăşurarea în spațiu a producţiei pune în discuție noțiunea de loc generator de 
costuri care reprezintă, de fapt, expresia tehnico-economică a structurii organizatorice 
în care se desfăşoară operaţii tehnologice sau activităţi distincte din punct de vedere 
structural-informaţional (sau tehnico- structural), locurile generatoare de costuri se 
împart în patru categorii: locurile de producţie; centre de producţie; secţii sau ateliere 
de producţie; sectoare de cheltuieli (activităţi de aprovizionare, desfacere, 
administrative).  


O altă clasificare care împarte organizația în diviziuni fictive şi care are ca scop 
identificarea mai ușoară a costurilor directe şi indirecte scoate în evidenţă două 
categorii ale locurilor generatoare de costuri: centre de analiză (sau de activităţi) şi 
centre de responsabilitate. Apreciată ca formă concretă de materializare a activităţii 
desfășurate şi generatoare de costuri producția utilizează în acest sens conceptul de 
purtători de costuri care reprezintă de fapt „un produs, o lucrare executată sau un 
serviciu concret”. Purtătorii de costuri se constituie ca entităţi pentru care se 
antecalculează sau post calculează diverse costuri utilizând metode şi tehnici specifice. 
În determinarea purtătorilor de costuri se au în vedere o serie de factori, cum sunt: 
nomenclatorul de produse/servicii; modul de organizare a producţiei; tehnologia 
utilizată; calitatea produselor/serviciilor; structura şi componentele produselor/serviciilor 
(intern sau extern).  


Importanța utilizării conceptului de purtători de costuri se explică prin faptul că:  


 Permite organizarea activităţilor de culegere şi de repartizare a costurilor pe 
produs sau servicii;  


 Oferă criteriile de alegere a metodelor şi a procedeelor de determinare a costului;  


 Asigură determinarea corectă a rezultatelor financiare la sfârșitul perioadelor de 
gestiune.  


 


Există mai multe metode de calculare a costurilor respective de conducere prin costuri 
în cadrul unei organizații, în continuare vom prezenta doar unele din ele, ce se 
consideră  metodele clasice de conducere prin costuri: 


 Metoda globală; 


 Metoda pe faze de fabricaţie; 


 Metoda pe comenzi; 


 Metoda normativă; 


 Metoda GB. 


Metoda globală 


In literatura de specialitate, metoda globală este cunoscută şi sub denumirea de 
„calculul diviziunii” sau „calculaţie simplă”. Scopul metodei globale este asigurarea 
colectării tuturor cheltuielilor de producţie, separate pe articole de calculaţie sau locuri 
de producţie şi apoi raportarea lor la cantitatea de producţie finită obținută. In acest fel 
se obțin costuri pe unitate de produs, pe sector de activitate (secție, atelier) sau la nivel 
de organizație economică.  


Aria de aplicabilitate a metodei globale se limitează la nivelul organizațiilor economice 
care au o producţie omogenă sau a căror activitate se concretizează in obţinerea mai 
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multor produse ce se pot transforma, ținând seama de anumite criterii de echivalență, 
într-un singur produs convențional.  


Metoda globală prezintă in practica economică două variante de calculaţie: globală pe 
feluri de costuri şi globală pe locuri sau sectoare de costuri.  


Metoda pe faze de fabricaţie 


Metoda, aplicată la organizațiile economice care au o producţie de masă, constă in 
determinarea şi controlul costurilor pe fiecare fază sau etapă unde se realizează 
produsul respectiv şi apoi pe întregul produs. În cadrul acestei metode se urmăresc:  


 Stabilirea fazelor de calculaţie a costurilor. Procesul de producţie este secționat 
într-un număr de faze, care grupează uneori mai multe faze tehnologice, astfel 
încât producția finală să fie măsurată şi exprimată calitativ. Pentru aceasta, este 
necesar ca pe fiecare fază să fie determinate cu exactitate toate cheltuielile; 


 Determinarea costului efectiv al produselor prin folosirea a două variante: „cu 
semifabricate” sau „fără semifabricate”.  


 


Varianta „cu semifabricate” presupune calculaţia costului fiecărui semifabricat pe 
articole de calculaţie şi apoi pe produs la nivelul fazei respective. La costul fiecărei faze 
se adaugă costurile fazelor anterioare. In acest fel, totalul costurilor ultimei faze 
reprezintă costul produsului fabricat.  


Varianta „fără semifabricate” se aplică atunci când nu este necesară se determine 
costul semifabricatelor după fiecare fază. Costul pe unitate de produs se obține 
raportând costul producţiei finite, care rezultă din însumarea costurilor fiecărei faze, la 
cantitatea produsă.  


Metoda pe faze de fabricaţie este asemănătoare cu metoda globală însă prelucrările 
sunt adaptate la fazele tehnologice de obținere a unui produs.  


Metoda pe comenzi 


Metoda pe comenzi, aplicată în organizațiile cu producţie individuală sau de serie mică, 
are în vedere faptul că fiecare cheltuială de producţie poate fi prestabilită pe bază de 
norme sau documente efective de consumuri ce aparțin unei unități specifice care şi 
este cunoscută sub numele de comandă.  


Obiectul comenzii este diferit în funcţie de tipul de producţie. Astfel, pentru producția 
individuală se aplică varianta „fără semifabricate”, iar pentru producția de serie se 
poate utiliza atât varianta „fără semifabricate” cât şi varianta „cu semifabricate”. În 
cazul producţiei „fără semifabricate”, comanda are ca obiect un produs sau lot de 
produse, iar în cazul unui produs mai complicat şi cu ciclu de fabricaţie de durată, o 
anumită parte asamblată a acestuia.  


În cazul variantei „cu semifabricate”, determinarea costului unitar pentru produsul finit 
comportă următoarele lucrări: stabilirea calculațiilor pentru determinarea costului 
semifabricatelor proprii; elaborarea calculațiilor pentru determinarea costului operațiilor 
de prelucrare şi finisare a semifabricatelor, subansamblurilor şi a altor piese; 
elaborarea calculației privind costul produsului finit, care cuprinde pe lângă costul 
semifabricatelor, al subansamblurilor şi al pieselor finisate şi cheltuielile cu asamblarea 
pârților componente.  
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Metoda normativă 


Metoda normativă de calculaţie a costurilor vizează stabilirea cu anticipație a costurilor 
de producţie, ținând seama de normele existente, urmărirea periodică a abaterilor şi 
modificărilor de la norme şi calculul costului efectiv al produselor. Antecalculațiile pe 
produse sunt denumite, potrivit acestei metode, costuri normative (sau costuri etalon). 
Purtătorul de costuri in cazul metodei normative diferă de la o organizație economică la 
alta şi este influențat de o serie de factori care depind de modul de organizare şi de 
caracteristicile tehnologiei producţiei.  


De asemenea, sunt situații când purtătorul de costuri poate fi „comanda” sau „faza” de 
fabricaţie. Determinarea apriorică a costurilor normate ţine seama de gruparea 
elementelor de fundamentare a acestora pe articole de calculaţie.  


Metoda normativă se poate aplica integral sau parţial în secţiile de producţie, la toate 
costurile sau numai la anumite categorii de costuri de producţie. În aplicarea metodei 
normative se parcurg următoarele etape:  


 Etapa I:  Stabilirea calculațiilor privind costul normat; 


 Etapa a II-a: Stabilirea abaterilor de la costurile normative; 


 Etapa a III-a:  Stabilirea modificărilor de norme; 


 Etapa a IV-a: Calcularea costului efectiv al producţiei şi pe produs. 


 


Etapa I: Stabilirea calculațiilor privind costul normat  


În cadrul acestei etape costul etalon, numit şi cost normativ, se determină diferit, după 
cum cheltuielile de producţie au caracter direct sau indirect. Astfel, în cazul cheltuielilor 
normative directe, se ţine seama de caracteristicile procesului tehnologic, de normele 
cantitative (de consum şi de muncă) şi de prețurile sau tarifele existente în 
documentația tehnico-economică a organizației. Cheltuielile normative directe se 
fundamentează la purtătorii de costuri pe baza normelor de consum şi de muncă, a 
preţurilor de aprovizionare şi tarifelor de salarizare.  


Faptul că normele, prețurile şi tarifele se pot modifica frecvent face ca această metodă 
să aibă un caracter dinamic. Repartizarea cheltuielilor normative indirecte necesită în 
primul rând stabilirea lor ca sume absolute (din planurile sau programele lunare sau 
trimestriale) şi apoi defalcarea, prin diferite procedee, pe purtători de costuri. În acest 
caz se pot folosi cotele înscrise în calculațiile normative pe produs, subansamblu, fază, 
comandă sau includerea cheltuielilor în bugete de costuri comune, pe diferite nivele de 
activităţi realizabile (numite şi centre de responsabilitate). Calculațiile normative şi 
cheltuielile directe sau indirecte stau la baza determinării costului normativ pe unitate 
de produs.  


Forma cea mai uzuală în stabilirea costurilor normative o constituie utilizarea 
cheltuielilor grupate pe articole de calculaţie. Pentru simplificarea volumului de 
prelucrări, se pot avea in vedere numai cheltuielile directe pe produs sau cel mult pe 
ansamblu, evitând calculaţia pe repere.  


Etapa a II-a: Stabilirea abaterilor de la costurile normative  


Această etapă își propune să determine abaterile (depășiri sau economii) pe elemente 
de cost fată de normele stabilite. Pe baza lor se poate face o analiză a cauzelor care 
le-au produs, deci condițiile in care se realizează costul normativ. În acest fel, se pot 
stabili măsurile corective necesare. Abaterile se determină pe elemente de cost şi pe 
total. Pe elementele de cost sunt abateri la materiale şi abateri la manoperă.  



http://www.conspecte.com/Microeconomie/metoda-normativa.html
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Prin însumarea abaterilor la toate materiile prime din componenţa produsului se 
determină abaterile la cheltuielile cu materiile prime şi materiale directe pe produs.  


Abaterile de la cheltuielile normative la manoperă se calculează pentru toate reperele 
din componenţa produsului. În cadrul acestor abateri se pot identifica abateri totale, 
abateri de la normele de muncă, abateri de la tarife de salarizare. Formulele de calcul 
sunt similare cu cele stabilite la materiale, însă in locul normelor de consum se vor 
folosi normele de timp, iar in locul preţurilor vor fi utilizate tarifele pe operaţii, produse 
etc. Abaterile de la cheltuielile normative indirecte se determină la sfârșitul unei 
perioade de timp (de obicei o lună) pe baza comparației intre cheltuielile efective şi 
cele cuprinse in programele de cheltuieli.  


 


Etapa a III-a: Stabilirea modificărilor de norme  


Modificările de norme sunt determinate, în general, de activitatea de invenții şi inovații, 
de introducerea unor noi procese tehnologice, de modificarea unor acte cu caracter 
normativ, a preţurilor şi tarifelor. Toate aceste modificări stau la baza calculației 
costurilor normative.  


 


Etapa a IV-a: Calcularea costului efectiv al producţiei şi pe produs  


Potrivit metodei normative calcularea costului efectiv pe produs se face cu ajutorul 
relaţiei:  


Ke = Kn + Mn + An  


unde:  


Ke = costul efectiv al producţiei;  


Kn = costul normativ al producţiei;  


Mn = modificările valorice in plus sau minus de norme;  


An = abaterile valorice in plus sau minus fată de norme.  


 


Primul factor (Kn) se determină anterior fabricării produselor,  


al doilea (Mn) pe baza tuturor modificărilor de norme ce apar in timpul fabricaţiei iar 


al treilea factor (An) pe baza datelor din evidenţa abaterilor.  


 


Costul efectiv pe produs (Cp) se calculează raportând costul efectiv al producţiei (Ke) 
la cantitatea producţiei fabricate (Q).  


Aplicarea metodei normative prezintă, in principal, următoarele avantaje :  


 Asigură un control operativ asupra costurilor, sesizând modificările şi abaterile de 
la norme pe cauze, locuri şi responsabilități, ceea ce permite adaptarea la 
momentul oportun a unor decizii de reglare a activităţii; 


 Permite legătura intre contabilitate şi activităţile tehnice prin faptul că utilizează 
aceeași documentație economică şi tehnică. Principala limită a aplicării metodei 
normative este determinată de volumul mare de muncă necesar calculației şi 
urmăririi abaterilor şi modificărilor de la norme. 
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Metoda GP 


Metoda GP (concepută pentru prima dată in Franța de Gabriel Perrin) are ca scop 
stabilirea cât mai exactă a unor indici (sau coeficienţi) de echivalență numiţi GP -uri. În 
esenţă, GP-ul exprimă o unitate de măsură, denumită „eforturi de producţie”. Efortul de 
producţie poate asigura, potrivit acestei metode, omogenitatea producţiei unei 
organizaţii economice, indiferent de varietatea produselor, de metoda de fabricaţie, de 
locul unde se desfăşoară (maşină, grup de maşini, atelier, secție etc.). Obţinerea 
producţiei respective necesită eforturi umane, materiale, financiare care au 
proprietatea de a fi incluse in calcule economice din care rezultă modalitatea de 
repartizare a cheltuielilor. Efortul de producţie poate fi parţial sau global (total).  


„Efortul de producţie global (sau total)” depus de organizația economică va fi suma 
tuturor eforturilor parţiale ale fiecărui loc de muncă productiv, iar costul “efortului de 
producţie global” va fi dat de totalul cheltuielilor de prelucrare a produselor.  


Intre cheltuielile pe care le determină „eforturile de producţie” se pot stabili raporturi pe 
baza cărora se calculează indicii (sau coeficienţii) de echivalență” (GP-uri) pentru 
fiecare produs fabricat. Conform acestei metode, cheltuielile de prelucrare se împart in 
două grupuri şi anume:  


 Cheltuieli imputabile (sau repartizabile);  


 Cheltuieli neimputabile (sau nerepartizabile).  


 


Cheltuielile imputabile exprimă partea din cheltuielile de prelucrare care se 
repartizează asupra operațiilor sau produselor fabricate cu ajutorul unor chei/coeficienţi 
stabilite/stabiliţi după criterii de cauzalitate. Astfel, pentru manoperă, cheltuielile de 
repartizare sunt orele de funcţionare; pentru energie tehnologică se poate alege 
numărul de kw/oră; pentru cheltuieli cu incălzitul şi iluminatul, suprafaţa exprimată in 
mp.  


Cheltuielile neimputabile reprezintă partea din cheltuielile de prelucrare asupra 
cărora nu se pot identifica criterii logice de repartizare, intrucat se referă la producţie in 
ansamblul ei. Din această categorie fac parte, de exemplu, salariile personalului 
administrativ şi de conducere. Deşi aceste cheltuieli se elimină prin calcularea indicilor 
de echivalență, totuşi vor fi luate in consideraţie la determinarea costului pe produs.  


 


Metodologia de aplicare a metodei GP  


Aplicarea metodei GP necesită parcurgerea următoarelor etape:  


Etapa I: Întocmirea nomenclatorului operațiilor procesului de fabricaţie  


Pe baza documentaţiei tehnico-economice existente cât şi a caracteristicilor procesului 
de fabricaţie se întocmeşte o listă cu toate operaţiile de realizare a produsului, grupate 
in operaţii de bază (sau direct productive), operaţii auxiliare şi operaţii de servire. În 
listele intocmite se trec la fiecare operaţie timpul de muncă corespunzător şi/sau 
cantitatea de produse realizate într-o unitate de timp.  


Etapa a II-a:  Stabilirea valorii totale a costurilor imputabile şi a criteriilor logice de 
imputare (chei de repartiţie) Cu ajutorul documentaţiei contabile se vor stabili grupele 
de costuri care sunt considerate imputabile. În cadrul acestor costuri nu se includ cele 
referitoare la consumurile de materii prime şi materiale. Costurile considerate 
imputabile apar în această etapă sub forma unor sume totale. Pe fiecare element de 



http://www.conspecte.com/Microeconomie/metoda-gp.html
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cost se va stabili criteriul logic de imputare (numit şicheie de repartiţie), utilizat apoi şi 
în celelalte etape ale metodei GP.  


Etapa a III-a: Stabilirea valorii totale a costurilor neimputabile  


În cadrul acestei etape, se urmăreşte identificarea tuturor elementelor de cheltuieli care 
vor fi incluse în această categorie de costuri. Metoda GP urmăreşte reducerea la 
minimum a costurilor neimputabile prin găsirea unor chei de repartiţie, astfel încât 
partea cea mai mare din totalul costurilor de producţie să fie din categoria celor 
imputabile.  


Etapa a IV-a: Repartizarea costurilor imputabile parţiale sau totale pe operaţii 
Determinarea acestor costuri se realizează prin aplicarea pe fiecare element de cost a 
cheii de repartiţie, stabilită după criterii de cauzalitate. De fapt, aceste costuri 
reprezintă indicii orari (parţiali sau totali) pe fiecare operaţie.  


Etapa a V-a: Selectarea produsului sau a articolului de bază Produsul sau articolul de 
bază reprezintă etalonul fată de care se vor stabili GP-urile (indicii de echivalență) 
pentru fiecare produs. Produsul sau articolul de bază, considerat cel mai reprezentativ 
pentru organizația economică, este cel care asigură toate informaţiile necesare pentru 
calcularea costului produsului.  


Etapa a VI-a: Calcularea indicelui de echivalență de bază După stabilirea produsului 
sau a articolului de bază, se calculează indicele de echivalență de bază (Gpb), după 
relaţia:  


 


unde:  


Ki = costul imputabil total al fiecărei operaţii;  


gi = numărul de unități fizice produse într-o oră pe fiecare operaţie (producţie 
programată);  


i = 1, 2....n reprezintă numărul de operaţii.  


Acest indice reprezintă de fapt GP-ul (total) planificat al produsului de bază.  


Etapa a VII-a: Stabilirea indicilor de echivalență pentru fiecare operaţie a procesului 
tehnologic Pornind de la indicele de echivalență de bază (sau GP-ul planificat), se 
determină costurile imputabile orare normate (sau programate) ale fiecărei operaţii, 
exprimate in GP-uri, adică numărul de GP-uri pe fiecare operaţie. Aceste costuri 
reprezintă de fapt “indicele de echivalență orar” pe fiecare operaţie şi exprimă efortul 
necesar fabricării produsului. Formula de calcul pentru determinarea GP-ului pe 
operaţie este următoarea:  


GPo= k/ GPb  


unde:  


k = costul imputabil aferent fiecărei operaţii;  


Gpb = GP-ul planificat al producţiei de bază (indice de echivalență de bază).  


Etapa a VIII-a: Determinarea indicilor de echivalență parţiali şi totali pe fiecare produs 
şi pe unitatea de produs.  
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In cadrul acestei etape se calculează indicii de echivalență parţiali şi indicele de 
echivalență total. Indicii de echivalență parţiali (sau GP-urile parţiale) ai unui produs se 
calculează după relaţia:  


GPp= GPo/ Qo  


unde:  


GPp = indicele de echivalență parţial (GP parţial);  


Qo = cantitatea (producţiei) orară planificată;  


Gpo = GP-ul pe operaţie (indicele de echivalență pe operaţie).  


Indicele de echivalență total (GPt) are ca formulă de calcul una din următoarele relaţii:  


 


unde:  


Qo = cantitatea (producția) orară planificată;  


Gpo = GP-ul pe operaţie (indicele de echivalență pe operaţie);  


i = 1, 2...n = numărul operațiilor prin care trece fiecare produs.  


Pe baza calculațiilor anterioare se poate stabili un total al producţiei fizice exprimate in 
GP-uri, ca rezultat al insumării producţiei exprimată în unități GP a fiecărui produs.  


Etapa a IX-a: Stabilirea costului unitar al GP-ului  


În cadrul acestei etape se au în vedere atât costurile imputabile cât şi cele 
neimputabile.  


Modelul de calcul foloseşte una din următoarele formule:  


 


unde :  


GPe = costul unui GP;  
Ki = costuri efective totale imputabile;  
Kn = costuri efective totale neimputabile;  
Kt = costuri efective totale (Kt=Ki+Kn);  
Qo = volumul fizic al producţiei exprimat in unități GP.  
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Etapa a X-a: Determinarea costului unitar efectiv parţial al fiecărui produs şi acostului 
efectiv pe unitatea de produs .  


Costul unitar efectiv parţial al fiecărei produs rezultă prin multiplicarea costului unitar al 
GP-ului cu numărul de GP-uri al fiecărui produs. Prin înmulţirea costului obţinut cu 
cantităţile fabricate în cursul unei perioade se determină costurile totale pe produs 
(exclusiv materiale).  


Costul efectiv pe cantitatea de produs se stabileşte în felul următor:  


 Se calculează suma costurilor totale pe produs (numite şi costurile prelucrării) cu 
totalul costurilor cu materiile şi materialele. Repartizarea costului cu materiile 
prime şi materiale pe fiecare produs se face proporţional fată de consumul efectiv 
rezultat din documentația tehnico-economică.  


 Prin raportarea rezultatului obţinut anterior la cantitatea de produse fabricate se 
stabileşte costul efectiv pe unitatea de produs.  


 


Metoda GP asigură informaţiile necesare comparării, la sfârșitul uneiperioade de timp, 
a numărului de GP-uri aferente producţiei totale fabricate cu producția planificată 
(exprimată in Gp-uri). Din analiza acestor informaţii rezultă modul de utilizare a 
capacităţilor de producţie şi cunoaşterea abaterilor fată de costurile planificate.  


Printre avantajele metodei GP se pot menţiona:  


 Asigură calcularea cu exactitate a costului pe produs ca urmare a folosirii unor 
criterii de repartizare pe cauzalitate a cheltuielilor;  


 Simplifică volumul de muncă necesar evidenţei costurilor prin eliminarea 
postcalculului;  


 Permite stabilirea pe o perioadă mai mare de timp a GP-urilor, ceea ce elimină 
repetarea la anumite intervale a lucrărilor de calculare a acestora;  


 Identifică cele mai rentabile produse, ceea ce asigură orientarea fabricaţiei spre 
acestea.  


 


Dintre limitele metodei GP se pot enumera:  


 Volumul mare de muncă necesar stabilirii GP-urilor, compensat însă prin 
utilizarea calculațiilor efectuate o perioadă mai mare de timp;  


 Dificultăţi in determinarea costului pentru producția finită la unităţile economice cu 
variaţii mari de la o perioadă la alta;  


 Lipsa de operativitate a metodei ca urmare a determinării costurilor efective la 
sfârșitul lunii.  


 


1.3 Calcularea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare, interpretarea rezultatelor 


Pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare este extrem de importantă 
identificarea tarifului care va fi suportabil de populație și în același timp va acoperi 
costurile necesare întreținerii sistemelor la nivelul standardelor cerute de normativele în 
vigoare.  


În Figura 1-1 se prezintă schematic cercul cauză-efect în situația în care se aplică un 
tarif insuportabil pentru consumatori.  
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Tariful mare, insuportabil pentru consumatori, duce la creșteri de facturi, ceea ce 
reduce capacitățile de plată a consumatorilor și respectiv scade consumul mediu per o 
persoană. Scăderea volumelor duce la reducerea veniturilor întreprinderii apă-canal. 
Scăderea veniturilor duce la lipsa mijloacelor bănești a întreprinderii apă-canal pentru 
întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Lipsa mijloacelor bănești 
duce la necesitatea de creștere a tarifelor.  


Figura 1-1: Cercul relațiilor cauză-efect privind aplicarea unui tarif insuportabil pentru 
consumatori 


 


 


În același timp, tarifele suportabile pentru populație, dar prea mici pentru a întreține 
sistemele nu este o situație bună pentru durabilitatea sistemelor inginerești. 


În Figura 1-2 se prezintă schematic cercul cauză-efect în situația în care se aplică un 
tarif suportabil pentru consumatori, dar mic pentru a întreține sistemul.  


Tariful mic, suportabil pentru consumatori, duce la imposibilitatea acoperirii cheltuielilor 
operaționale necesare pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Imposibilitatea de a acoperi cheltuielile înseamnă penalități din partea 
furnizorilor. Dacă nu se execută la timp lucrările de întreținere în proporții necesare de 
calitate și cantitate, sistemele degradează fizic. Sistemele uzate și degradate necesită 
cheltuieli esențiale pentru o funcționare în limita normativelor în vigoare. Cheltuielile 
mai mari necesită tarife mai mari. 


Echilibrul dintre tarif suportabil pentru consumatori și tarif suficient de mare pentru 
întreținerea adecvată a sistemului este extrem de important.  
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Figura 1-2: Cercul relațiilor cauză - efect în cazul tarifelor suportabile pentru populație, dar mici 
pentru întreținerea sistemelor conform normativelor în vigoare 


 


Gradul de suportabilitate a tarifului pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare 
este un indicator extrem de important în estimarea capacităţii de plată a 
consumatorilor. Conform capitolului VI al „Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație 
(2014-2028)”, aprobată prin HG nr. 199 din 20 martie 2014, ”La stabilirea tarifelor 
serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie, se va lua în considerare capacitatea de 
plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul mediu al unei gospodării” 


Formula de calcul a gradului de suportabilitate a tarifului  se prezintă mai jos: 


𝐺𝑆𝑇𝑎+𝑐 =
𝐹𝑚𝑙𝑎+𝑐


𝑉𝑚𝑙𝑔
× 100% 


Unde: 


GSTa+c – gradul de suportabilitate a tarifului pentru serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare, %; 


Fml a+c – factura medie lunară pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
lei; 


Vmgl – venitul mediu lunar pe gospodărie, lei 
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În tabelul de mai jos este prezentat un model de calcul a gradului de suportabilitate.  


Tabelul 1-1: Model de calculare a gradului de suportabilitate a tarifelor 


Denumirea indicatorului UM 
apă şi 
canalizare 


apă 


Tarif aprobat apa lei/m3 12,5 12,5 


Tarif aprobat canalizare lei/m3 10,5 x 


Venit mediu persoană trimestrul I 2014  lei/pers/luna 2016,8 2016,8 


Venit mediu persoană quintila I (urban), 2014  lei/pers/luna 962,8 962,8 


Venit mediu gospodărie trimestrul I 2014  lei/gosp/luna 4 638,6 4 235,3 


Venit mediu gospodărie quintila I (urban), 2014  lei/gosp/luna 2 214,4 2021,9 


Consum mediu existent litri/pers/zi 24,1 24,1 


Numar persoane per gospodărie Pers/gosp 2,3 2,1 


Factura lunara medie persoana Lei/lună/gosp 39,1 18,9 


Gradul de suportabilitate consum existent % 0,8% 0,4% 


Gradul de suportabilitate consum existent (quintila I) % 1,7% 0,9% 


 


Deoarece în Republica Moldova consumul de apă per persoană zi este mic,  gradului 
de suportabilitate mediu nu a depăşit pragul de 3%. Această metodă de calcul a 
suportabilităţii tarifului se bazează pe consumul real de servicii (factură este calculată 
în mediu pentru 24,1l/per/zi). 


Această metodă în cazul R.Moldova, unde sub pragul sărăciei sunt peste 20% din 
populaţie (sursa: Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova), nu reflectă gradul 
real de suportabilitate a tarifului. Pentru această grupă a populaţiei, venitul este mult 
mai mic comparativ cu valoarea medie.  


În acest scop, este oportun, studiul veniturilor în mediul urban pe quintile, (quintila - 
este una din cele patru valori ce divizează seria de frecvenţe în cinci părţi egale, astfel 
încât, primele 20% (quintila I) reprezintă populaţia cu cele mai mici venituri/ cheltuieli, 
iar ultimele 20% (quintila V) cu cele mai mari venituri/ cheltuieli. Astfel în anul 2014 
quintila I a înregistrat un venit cu valoarea de 962,8 lei/persoană/lună. Pentru această 
categorie gradul de suportabilitate, în condițiile consumului existent, este de 1,7% și 
respectiv 0,9%.  


Figura 1-3: Vizualizarea quintilelor 
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1.4 Influența inflației asupra tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare. Tariful real și tariful nominal. 


Dacă vrei să afli valoarea banilor, încearcă să te împrumuţi.  Benjamin Franklin 


  


 


Definiţie: Valoarea banilor în timp este conceptul conform  căruia o sumă de bani deţinută în 


prezent are o valoare mai mare decât valoarea aceleiaşi sume încasată la un anumit moment în 


viitor. Se ia în considerare astfel oportunitatea pe care o are cel care deţine în prezent suma de 


bani, de a o investi şi de a obține câştiguri viitoare sub formă de dobânzi  sau profit. 


Indicatorii economici care reflecta veniturile, cheltuielile respectiv tarifele sunt exprimați în 


termeni nominali sau preturi curente. 


Pentru efectuarea comparabilitatii între indicatorii financiari ai întreprinderii este necesara 


transformarea in termeni reali sau preturi constante sau moneda reală a indicatorilor financiari. 


Prețurile curente (termeni nominali) sunt prețurile curente de piață în fiecare perioadă de 


referință.  


Prețurile constante (termeni reali) sunt prețurile care exprimă prețurile nominale influiențare de 


inflație. 


Deflaționarea este convertirea nivelului unui indicator exprimat în preturi curente (termeni 


nominali) in nivelul aceluiasi indicator dar exprimat in preturi constante (termeni reali). 


 


 𝑃𝑟𝑒ț 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑒ț𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙


𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑢 
 


O caracteristică a procesului de aprobare a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare în Republica Moldova este faptul că acestea nu se actualizează şi 
aprobă anual. Deși Metodologia la punctul 50  prevede că: Tarifele pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă tehnologică, de alimentare cu apă potabilă, pentru 
serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină de către operatori, 
pentru fiecare an de reglementare „n” în conformitate cu Metodologia. 


Pentru a vizualiza influența inflației asupra tarifelor, care nu se modifică de mai mulți 
ani, se prezintă Figura 1-4. Figurile vizualizează evoluţia tarifelor pentru servicii în 
termeni nominali şi reali (influențați de inflație).  


Se va putea observa că prețul deși este constant din anul 2010, dacă se corectează cu 
inflația, prețul practic scade în termeni reali cu apropae 40 %. Aceasta reprezintă o 
scădere foarte mare, sesustenabilă unei companii de apă. 


Nici o companie de apă nu poate suporta fără sprijin o scădere așa de mare a prețului 
în termeni reali, deoarece costurile operaționale nu au aceeași soartă ca și prețul apei, 
adică prețul la combustibili, materiale, apă brută, salarii toate sunt corelate în general 
cu inflația. 
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Figura 1-4: Evoluția tarifului mediu p/u serviciile de alimentare cu apă în termeni nominali şi reali 


 


 


Din anul 2004 până în 2014, tariful pentru serviciile de alimentare cu apă, a avut numai 
trei creşteri în 2006, 2009 și în 2010. Faptul că tariful mediu nominal nu este actualizat 
anual, duce la scăderi ale tarifului real, fenomen constatat în perioada 2010 -2014. 
Astfel, în aceste condiții în 2014 tariful mediu nominal pentru serviciul de alimentare cu 
apă este de 21,35lei/m3 iar tariful real 15,94lei/m3.  


Rezultatul firesc al acestei scăderi a prețurilor apei și a tarifului de canalizare este 
intrarea în incapacitate de plată a companiei de apă și implicit în faliment. Acest 
scenariu nu este sustenabil, sub nici o formă, pe termen mediu sau lung. 


Efectele slăbirii capacității companiilor de apă de a gestiona sistemele pe care le 
deservesc au efecte nedorite pe o perioadă mult mai lungă de timp, care sunt foarte 
greu de contracarat prin măsuri clasice de management financiar. 


Legiuitorul (Parlamentul Republicii Moldova), acționarii companiilor de apă și alți factori 
de influență din sectorul de apă trebuie să conlucreze și să găsească și să 
implementeze soluții care să ajute la redresarea companiilor de apă din sectorul de 
apă din Republica Moldova. 


Schimbările climatice accentuează provocările pe care deja le are sectorul de apă, atât 
din Republica Moldova cât și în întreaga lume. 
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2 Prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă din 2014 


2.1 Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de 
Metodologia din 2014 


Metodologia aprobată în 2014 aduce o serie de elemente noi în procesul de calculare a 
tarifelor. În continuare se vor prezenta cele mai importante dintre ele. 


Calcularea cheltuielilor de bază 


Conform punctului  29 al Metodologiei, cheltuielile materiale pentru fiecare tip de 
serviciu reglementat furnizat se determină de către operator pentru primul an de 
valabilitate a Metodologiei – anul de bază, se examinează şi se avizează de Agenţie, 
după caz, se aprobă de consiliile locale sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază 
(CMo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următoarele 
perioade, cheltuielile de bază (CMo) se determină pentru primul an al perioadei 
corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani. 


Cheltuielile de bază se estimează pentru: 


 Cheltuielile material; 


 Cheltuielile cu personalul; 


 Cheltuielile de întreținere și exploatare; 


 Cheltuielile de distribuție; 


 Cheltuielile administrative. 


 


Ajustarea cheltuielilor de bază  


Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CMo) se determină pentru primul an 
al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani. 


Pentru anii 2, 3, 4, 5  de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 
ani, cheltuielile materiale se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform 
formulei: 


𝐶𝑀𝑛 = 𝐶𝑀0 × ∏[(1 + 𝐼𝑃𝐶𝑀𝑛 − 0,2𝐼𝑃𝐶𝑀𝑛) × (1 + 0,5∆𝐿𝑅𝑛 + 0,5∆𝑁𝐶𝑛)]


𝑛


𝑖=1


 


unde: 
    IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova în anul de reglementare 
„n”. La determinarea tarifelor pentru anul de reglementare  „n” se ia în consideraţie 
indicele preţurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei. La determinarea 
devierilor tarifare pentru anul de reglementare  „n-1” se ia în consideraţie indicele 
preţurilor de consum publicat de Biroul Naţional de Statistică pentru anul de 
reglementare  „n-1”;  
    0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei operatorilor care 
furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare  pentru reducerea 
consumurilor de materiale; 
    ∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă (canalizare) în 
anul „n”, care se determină:      


∆𝐿𝑅𝑛 =
𝐿𝑅𝑛 − 𝐿𝑅𝑛−1


𝐿𝑅𝑛−1
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 unde: 
    LRn    - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul de reglementare „n”; 
    LRn-1 - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul precedent; 
     


∆NCn – modificarea numărului de consumatori deserviţi de către operator în anul „n”, 
care se determină:       


∆𝑁𝐶𝑛 =
𝑁𝐶𝑛 − 𝑁𝐶𝑛−1


𝑁𝐶𝑛−1
  


unde: 
    NCn – numărul de consumatori deserviţi de operator în anul de reglementare „n”, cu 
excepţia consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, 
cu care sunt încheiate contracte; 
    NCn-1 - numărul de consumatori  deserviţi de operator  în anul precedent, cu 
excepţia consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, 
cu care sunt încheiate contracte. 


Pentru fiecare categorie de cheltuieli este formula sa individuală de ajustare.  


 


Calculul cheltuielilor cu energia electrică  


Dat fiind că costul energiei electrice deţine o pondere semnificativă în totalul de 
cheltuieli ale operatorilor, precum şi dependenţa acestuia  de factori care nu totdeauna 
pot fi controlaţi de operator, Metodologia prevede ca, la calcularea tarifelor, cheltuielile 
pentru energia electrică consumată se determină separat pentru fiecare an de 
reglementare, conform formulei: 


𝐶𝐸𝐸𝑛 = ∑ (𝑊𝑎𝑛
𝑗


+ 𝑘𝐶 × (𝑊𝑟𝑖𝑓𝑛
𝑗


+ 𝑊𝑟𝑐𝑓𝑛
𝑗
))


𝑘


𝑗=1


× 𝑇𝐸𝑛
𝑗
 


 unde: 


 Wanj– cantitatea de energie electrică activă consumată de operator în anul de 
reglementare „n” la locul de consum, „j” în funcţie de volumele apei captate, 
transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi 
regimului de lucru, kWh; 


Wrifnj– cantitatea de energie reactivă inductivă consumată în anul de reglementare „n” 
la locul de consum „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite 
consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, 
determinată în conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic 
de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în 
instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89 din 13 
martie 2003,  kVArh; 


Wrcfnj– cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua electrică de 
distribuţie  de către instalaţiile electrice  ale operatorului în anul de reglementare „n” la 
locul de consum „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite 
consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, 
determinată în conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic 
de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în 
instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89 din 13 
martie 2003,  kVArh; 
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TEnj- tariful la energia electrică în anul de reglementare ”n” în locul de consum „j”, 
lei/kWh; 


kC – coeficientul de conversie  a energiei reactive în energie activă, kWh/kVArh. 
kC=0,1 kWh/kVArh. 


 


Calcularea cheltuielilor referitor la taxa pentru apă 


Cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa 
extrasă (captată) din fondul apei se determină reieşind din cota taxei pentru apă, 
conform Codului fiscal al Republicii Moldova, şi volumul apelor necesar de a fi extrase 
(captate) cu excepţia celor pentru care nu se aplică taxa pentru apă, conform 
prevederilor Codul fiscal. Astfel, la determinarea tarifelor pentru fiecare an de 
reglementare „n”, cheltuielile operatorului aferente plăţii taxei pentru apă se va 
determina după cum urmează:       


𝑇𝐴𝑎𝑛 = 𝐶𝑇𝑎𝑛 × (𝑉𝐴𝐶𝑛 − 𝑉𝐴𝐶𝑠𝑛) 


  unde: 
    TAan  - cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei 
pentru apa care este necesar de a fi captată (extrasă) din fondul apei pentru 
alimentarea consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă; 
    CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor în anul de 
reglementare „n”,  lei/m3; 
    VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor în anul 
de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi 
apă potabilă, m3, care se determină conform formulei:        


𝑉𝐴𝐶𝑛 = 𝑉𝐴𝑃𝑛 + 𝑉𝐴𝑇𝑛 + 𝑉𝑃𝐴𝑛 − 𝑉𝐴𝑃𝑃𝑛 


 unde: 
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu 
apă, aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3; 


    VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei dar pentru 
care, conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru apă, m3. Acest volum se 
determină conform formulei:       


𝑉𝐴𝐶𝑠𝑛 =
(𝑉𝐴𝑇𝑠𝑛 + 𝑉𝐴𝑃𝑠𝑛)


(1 −
𝑉𝑃𝐴𝑛
𝑉𝐴𝐶𝑛


)
 


 unde:  


VATsn şi VAPsn – volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă furnizată în anul de 
reglementare „n” consumatorilor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică 
taxa pentru (apa livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la 
bugetele de toate nivelele; apa livrată în scopul stingerii incendiilor; apa livrată 
întreprinderilor societăţii orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiilor medico-sanitare 
publice; apa livrată întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar), m3. Repartizarea 
cheltuielilor aferente plăţii taxei pentru apă între serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă şi de alimentare cu apă tehnologică se efectuează proporţional volumelor de 
apă respectivă furnizată consumatorilor în anul de reglementare ”n”. 
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Calcularea Fondului de Rulment 


Fondul de rulment în anul de reglementate „n” (FRn) se determină conform formulelor: 


 b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă:     


𝐹𝑅𝑎𝑝𝑛 =
𝛼


365
× (𝐶𝑀𝑎𝑝𝑛 + 𝐶𝐸𝐸𝑎𝑝𝑛 + 𝐶𝑃𝑎𝑝𝑛 + 𝐶𝐼𝐸𝑎𝑝𝑛 + 𝐶𝐷𝑎𝑝𝑛 + 𝐶𝐴𝑎𝑝𝑛 + 𝑇𝐴𝑎𝑝𝑛 +


𝑇𝑎𝑝𝑛) ×
𝑅𝑑𝑛


100
  


unde:  


α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de facturări, care se 
determină în baza regimului de facturare-achitare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare aplicate fată de consumatori şi a regimului de plăţi necesar de a fi 
efectuate de operator pentru materialele şi energia electrică procurată,  achitarea 
serviciilor prestate de terţi, în  conformitate cu  contractele semnate cu 
furnizorii,  achitările fată de bugetul de stat şi cel local în termeni stabiliţi de legislaţie şi 
obligaţiile fată de personal în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Pentru toţi 
operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru 
prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, α  = 10 zile. Pentru fiecare 
următoare perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, valoarea acestui indicator se 
stabileşte prin hotărîrea Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova; 


Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în anul „n” pe 
sistemul bancar, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, 
Statistica monetară, Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate 
pe sistemul bancar, în monedă naţională, persoane juridice, pînă la 12 luni. 


 


Calcularea rentabilității 


Rentabilitatea operatorului calculată în lei se determină pentru fiecare an de 
reglementare „n” reieşind din valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale 
utilizate în procesul furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizarea şi 
ratei de rentabilitate  în baza formulei:        


𝑅𝑛 = 𝑉𝑁𝐼𝑛 ×
𝑅𝑟𝑛


100
 


unde: 
     VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor corporale şi 
necorporale amortizabile  ale operatorului, care se determină conform formulei:       


𝑉𝑁𝐼𝑛 = 𝑉𝐼𝑛 − 𝐹𝐴𝐼𝑛 = 𝑉𝐵𝐼𝑛 


unde:      


VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi necorporale 
amortizabile ale operatorului; 


VBIn – valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului la  începutul anului „n”, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare. În această valoare se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale 
şi necorporale ale operatorului date în exploatare până la începutul anului „n”, cu 
excepţia celor date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social – culturală, 
imobilizărilor finanţate din donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale 
şi bugetul de stat, transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, 
imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de 
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consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a celor care nu sunt destinate şi/sau 
nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 


FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile de 
la darea lor în exploatare până la începutul anului „n”; 


Rrn – rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi necorporale în anul 
de reglementare „n” aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. Rata de rentabilitate se stabileşte la nivelul ratei medii a dobînzilor la 
creditele bancare acordate persoanelor juridice  pe un termen de peste 12 luni în 
valută strină pe sistemul bancar, în anul de reglementare „n-1”, publicată de Banca 
Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica monetară,  Ratele medii 
ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în valută 
străină, persoane juridice, peste 12 luni. 


În continuare vă enumerăm și expunem toate anexele Excel și Word, care vă vor 
fi foarte utile pentru a putea pregăti mai ușor documentele necesare solicitării de 
creștere a tarifelor. 


Acestea au fost realizate de către ANRE și puse la dispoziție prin grija AMAC și 
GIZ. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
Anexe: 


 
(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 


 


 
Anexa 1. Foaia de titlu 


 


Anexa 2. Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la apă și 
canalizare model 2015 


 


Anexa 3. Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru 
calculul cheltuielilor de bază 


 
Anexa 4. Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 


 
Anexa 5. Cheltuieli privind amortizarea 


 
Anexa 6. Cheltuieli legate de procurarea apei 


 
Anexa 7. Cheltuieli materiale (Cheltuieli de bază) 


 
Anexa 8. Ajustarea cheltuieli materiale 


 
Anexa 9. Cheltuieli energie electrică 


 
Anexa 10. Cheltuieli cu personalul (Cheltuieli de bază) 


 
Anexa 11. Ajustarea cheltuielilor cu personalul 


 
Anexa 12. Cheltuieli cu personalul detailat 


 


Anexa 13. Cheltuieli de exploatare si întreținere (Cheltuieli de 
bază) 
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Anexa nr. 1 Foaia de titlu 



 



 



1. Denumirea completă a întreprinderii



2. Oraşul (municipiul)



3. Numărul de înregistrare de stat ( IDNO )   



4. Activitatea economică de bază



(cod CAEM)



5. Alte activități desfășurate de operator 



(cod CAEM)



(cod CAEM)



6. Adresa juridică 



7. Forma de proprietate



8. Forma organizatorico-juridică



9.  Standardele de contabilitate după  care se ţine evidenţa contabilă (SNC, SIRF)



10. Telefonul întreprinderii



11. Tele/faxul întreprinderii



12. Adresa poştei electronice



13.  Perioada de gestiune 



14.



Notificarea:  Prin prezenta certific ca informaţia prezentată este deplină şi autentică.



15. Semnăturile persoanelor cu funcţii de răspundere , ştampila:



Funcţia, numele şi prenumele administratorului



Funcţia, numele şi prenumele contabilului-şef



Funcţia, numele şi prenumele executorului calculului



Locul ştampilei_______________ 



16. Data prezentării informaţiei 



Total pagini 



Date generale ale operatorul care furnizeaza serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare si 



epurare a apelor uzate
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Anexa nr. 2 Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la apă și canalizare model 2015   
 



 



potabilă tehnologică total apă potabilă tehnologică total apă potabilă tehnologică total apă



1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13 14=12+13 15 16 17=15+16 18 19=17+18



I. Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5) VA mii m³                          -                        -                        -                          -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      



1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ -           -      -    -    -    -    



2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³                   -                   -                 -                 -                 -                 -      



3 Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv VAPn mii m³                   -                   -                 -                 -                 -                 -      



3.1



Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu 



proprietarii/chiriaşii apartamentelor VAPan mii m³                   -                   -                 -                 -                 -                 -      



3.2



Volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale 



blocurilor locative                   -                   -      



4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m³                   -                   -                 -                 -                 -                 -      



5 Consumul tehnologic şi pierderile de apă VPA mii m³                   -                   -                 -                 -                 -                 -      



6 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAU mii m³                   -                   -                 -                 -                 -                 -      



II. Cheltuieli 



CSAPn, 



CSATn, 



CSCn



mii lei -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   



7 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale CAIn mii lei -           -      -    -    -    -    



8 Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane CAPn mii lei -           x -      -    x -    -    x -    



9 Cheltuieli materiale CMn mii lei -           -      -    -    -    -    



10 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei -           -      -    -    -    -    



11 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei -           -      -    -    -    -    



12



Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu 



apă şi canalizare CÎEn mii lei -           -      -    -    -    -    



13 Cheltuieli de distribuire CDn mii lei -           -      -    -    -    -    



14 Cheltuieli administrative CAn mii lei -           -      -    -    -    -    



15 Alte cheltuieli ale operatorului Can mii lei -           -      -    -    -    -    



III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei -                  -           -           -             -      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    



16 Valoarea neta a imobilizărilor corporale şi necorporale  VNIn mii lei                          -                        -                        -                          -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      



16.1 Valoarea, la costul de intrare,  a imobilizărilor corporale şi necorporale VIn mii lei              -                 -                 -                 -                 -      



16.2 Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale FAIn mii lei              -                 -                 -                 -                 -      



17 Rata reglementată de rentabilitate Rrn %



IV. Devierile tarifare 
DVTn-1, 



DVPn-1, 



DVCn-1 mii lei            -                 -                 -                 -      



V. Venitul reglementat 
VSAPn, 



VSATn, 



VSCn mii lei            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      



18



Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila 



la punctele de ieşire din reţelele publice
TSAPn lei/m³  x              -       x           -       x            -       x            -       x            -       x            -      



19



Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de 



canalizare din blocurile locative CIRBn mii lei                          -                        -                        -                          -                   -                 -                 -                 -                 -      



19.1



Costul consumului tehnologic şi a pierderilor admise de apă în reţelele interne 



de apă ale blocurilor locative



19.2



Cheltuieli de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a 



contoarelor instalate în apartamentele din blocurile locative



19.3



Alte cheltuieli  de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de 



canalizare din blocurile locative



20



Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila 



la punctele de ieşire din reţelele interne ale blocurilor
TSAPan lei/m³  x  x  x  x         -       x         -       x         -      



21



Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa 



tehnologica
TSATn lei/m³  x  x  x  x  x  x         -       x  x 



22



Tarif pentru serviciu public de canalizare şi epurare a 



apelor uzate
TSCn lei/m³  x  x  x  x  x  x         -       x  x  x         -      



Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



FIŞA DE FUNDAMENTARE 



 pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru anul _______



Total apă şi 



canalizare



SpecificaţieNr.ord. Abreviere U.m.



Efectiv în anul de gestiune _______ Calculat pentru anul prognozat _______



Alimentarea cu apă
Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



Servicii de 



canalizare



Alimentarea cu apă



Luat în calcul în tariful în vigoare _______



Alimentarea cu apă



      n



i nnnnn NCLRIPCIPCCMCM 10 5,05,012,01 )]5,05,01()2,01[(10 nnn



i nnn LCLRxIPCMIPCMCPCP   ])1()2,01[(10   n



i nsnnn LRKIPCMIPCMCÎECÎE ])1()2,01[(10   n



i nnnn NCIPCMIPCMCDCD   n



i nnn IPCMIPCMCACA 10 )2,01(1



1







 n



nnn LR



LRLRLR 1



1







 n



nnn NC



NCNCNC
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anul de 



bază
an 2 an 3 an 4 an 5



anul de 



bază
an 2 an 3 an 4 an 5



anul de 



bază
an 2 an 3 an 4 an 5



0 n n+1 n+2 n+3 0 n n+1 n+2 n+3 0 n n+1 n+2 n+3



1
Cheltuieli materiale 



CMo mii lei



2
Cheltuieli cu personalul 



CPo mii lei



3



Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de 



alimentare cu apă şi canalizare CIEo mii lei



4
Cheltuieli de distribuire 



CDo mii lei



5
Cheltuieli administrative 



CAo mii lei



Factori de influenţă



1



Modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă 



(canalizare) ∆LR x x x



2 Modificarea numărului de consumatori ∆NC x x x



3 Indicele preţurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei IPC x x x



Cheltuielile de bază 



Nr.ord. Costuri de bază Formula Abreviere



Servicii de canalizare
potabilă tehnologică



U.m.



Alimentarea cu apă



    





n



i



nnnnn NCLRIPCIPCCMCM
1



0 5,05,012,01



)]5,05,01()2,01[(
1



0 nn



n



i



nnn LCLRxIPCMIPCMCPCP  




])1()2,01[(
1



0 





n



i



nsnnn LRKIPCMIPCMCÎECÎE



])1()2,01[(
1



0 





n



i



nnnn NCIPCMIPCMCDCD









n



i



nnn IPCMIPCMCACA
1



0 )2,01(



1



1












n



nn



n
LR



LRLR
LR



1



1












n



nn



n
NC



NCNC
NC
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Anexa nr. 3 Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru calculul cheltuielilor de bază 



Nr. 



d.o. 
Specificare 



I. 
Informaţiile solicitate pentru analizarea situaţiei financiar-economice a operatorului   



(anii 2010-2014) 



1.1. Ordinul de aprobare a Politicilor contabile a entităţii  



1.2. 
Situaţiile financiare anuale pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele, 



inclusiv: 



1.2.1. Bilanţul, Anexa 1 la "Prezentarea situaţiilor financiare" 



1.2.2. Situaţia de profit şi pierdere, Anexa 2 la "Prezentarea situaţiilor financiare" 



1.2.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu, Anexa 3  la “Prezentarea situaţiilor financiare”  



1.2.4. Situaţia fluxurilor de numerar, Anexa 4 la “Prezentarea situaţiilor financiare” 



1.2.5. 
Notele la situaţiile financiare, Anexele 6, 7, 8, 9 la “Prezentarea situaţiilor financiare” şi nota 



explicativă 



1.3. Balanţa de verificare pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele 



 
Pentru perioada cînd s-au aplicat SNC-urile aprobate pînă in anul 2014, se vor prezenta 



rapoartele analogice celor prezentate conform noilor SNC 



II. 
Raportarea statistică pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele 



(anii 2010-2014) 



2.1. Formularele statistice 5-CI „Costurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”  



2.2. Formularul statistic M3 anual, Anexa la M3 „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă” 



2.3. Formularul statistic Nr.2-INV "Cu privire la investiţii" 



2.4. Formularul statistic Nr.1-gospodăria apelor "Utilizarea apei" 



2.5 Alte formulare statistice prezentate de operator 



III. Informaţia necesară pentru calcularea şi avizarea tarifelor pentru serviciul public de 



alimentare cu apă şi canalizare  (anii 2010-2014) 



3.1. Decizia APL de aprobare a tarifelor în vigoare (copia) 



3.2. 
Descifrarea volumelor (anii 2010-2014) 



 volumul apei captate,  
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 volumul apei potabile procurate de la alte persoane,  



 volumul de apă tehnologică furnizat 



 volumelor de apă potabilă furnizate (furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii / 



chiriaşii apartamentelor, cu gestionarii  blocurilor locative şi case individuale, alţi 



consumatori) 



 volumul apelor uzate deversate 



 volumul consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă 



 volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative 



 



3.4. 
Descifrarea imobilizărilor corporale şi necorporale (extras din evidenta contabila + tabelul 



Impobilizari corporale și necorporale) (anii 2010-2014) 



3.5 
Descifrarea mijloacelor fixe luate în locaţiune şi plata de locaţiune, mijloacelor fixe primite în 



gestiune economică şi plăţile achitate (anii 2010-2014) 



3.6. Descifrarea cheltuielilor materiale separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 



3.7 Descifrarea cheltuielilor cu personalul separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 



3.8. 
Descifrarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi 



canalizare (anii 2010-2014) 



3.9. 
Descifrarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din 



blocurile locative (CIRB) (anii 2010-2014) 



3.10. Descifrarea cheltuielilor de distribuire separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 



3.11. Descifrarea cheltuielior administrative separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 



3.12. Nota privind contorizarea consumatorilor (anii 2010-2014) 



3.13. Nota  privind contoarele instalate la staţiile de captare şi de evacuare (anii 2010-2014) 



3.14. Planul investiţional aprobat de către APL sau ANRE, după caz (anii 2010-2014) 



3.15. 
Specificarea sumei investiţiilor date in exploatare şi suma uzurii anuale aferente lor (anii 2010-



2014) 



 
Descifrarea cheltuielilor să fie însoțită de o Notă care să descrie algoritmul/ motivul/ 



principiul care a stat la baza calculului(reflectării) cheltuielilor.  (De exemplu, cheltuielile 



materiale pentru reactivi conforn SNiP …., cheltuieli de distribuire conform contract ….). 



 



Pentru calcul cheltuielilor de bază se vor prezenta selectiv documente primare.   



De exemplu, pentru cheltuilile de combustibil – va fi necesar de prezentat lista unitatilor de 



transport, Ordinul cu privire la normele de consum de combustibil, Raport prind parcursul 



pentru fiecare unitate de transport pe an divizat pe activitățile desfășurate, selectiv foi de 



parcurs 



 



În caz de necesitate, în cadrul analizei documentelor , Agenția va solicita suplimentar 



infomații. 
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor  



Anexa nr. 4 Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



potabilă tehnologică potabilă tehnologică potabilă tehnologică potabilă tehnologică potabilă tehnologică



1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20=17+18+19 21 22 23 24=21+22+23



I
Volumul total de apă necesar   (rd.1.1+rd.1.2 = 



rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)
VAn m³



1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn m³



1.1.1



Volumul de apă extrasă (captată) pentru 



care conform CF nu se aplică taxa pentru 



apă



VACsn m³



1.2
Volumul apei potabile procurare de la alte 



persoane
VAPPn m³



1.3 Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv VAPn m³



1.3.1



Volumul de apă potabilă furnizat în baza 



contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii 



apartamentelor



VAPan m³



1.3.2



Volumul de apă potabilă furnizat în baza 



contractelor încheiate cu gestionarul 



blocului locativ



m³



1.3.3
Volumul de apă potabilă furnizat în baza 



contractelor încheiate cu alți consumatori
m³



1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn m³



1.5
Consumul tehnologic şi pierderile de apă în 



sistemul public de alimentare cu apă
VPAn m³



1.6
Volumul pierderilor tehnice admise de apă în 



rețelele interne de apă ale blocurilor locative
m³



1.7
Volumul apelor uzate deversate în reţelele 



publice de canalizare
VAUn m³



Efectiv în anul de gestiune 2014



Alimentarea cu apă Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



Efectiv în anul de gestiune 2013



Alimentarea cu apă Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



Alimentarea cu apă Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare



Nr.ord. Specificaţie Abreviere U.m.



Efectiv în anul de gestiune 2010 Efectiv în anul de gestiune 2011 Efectiv în anul de gestiune 2012



Alimentarea cu apă Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



Alimentarea cu apă Servicii de 



canalizare
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



Anexa nr. 5 Cheltuieli privind amortizarea 



 



II. Determinarea cheltuielilor



 Imobilizări corporale si necorporale utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 Pompa procurare IC 10000 01-01-00 20



2



3



4



5  



6



7



8



9



10



x x



 Imobilizări corporale si necorporale utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 Pompa procurare IC 10000 01-01-00 20



2



3



4



5



6



7



8



9



10



x x



 Imobilizări corporale si necorporale utilizate pentru furnizarea serviciului public de canalizare și de epurare a apelor uzate



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 Pompa procurare IC 10000 01-01-00 20



2



3



4



5



6



7



8



9



10



x x



 Imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi divizate pe servicii



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 Pompa procurare IC 10000 01-01-00 20



2



3



4



5



6



7



8



9



10



x x



2.1. Determinarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale



Nr. 



ord.



Denumirea 



imobilizărilor 



corporale / 



necorporale



Sursa de 



finantare 



(categorie de 



proprietate)



Imobilizărilor 



corporale  (IC) / 



necorporale 



(INC)



Valoarea (Costul de 



intrare) VIi



Data dării în 



exploatare



Durata de 



funcţionare 



utilă  (DUi)



Amortizarea 



acumulată 



pînă în anul 



de gestiune



Amortizarea



Total



Nr. 



ord.



Denumirea 



imobilizărilor 



corporale / 



necorporale



Sursa de 



finantare 



(categorie de 



proprietate)



Imobilizărilor 



corporale  (IC) / 



necorporale 



(INC)



Data dării în 



exploatare



Durata de 



funcţionare 



utilă



Amortizarea 



acumulată 



pînă în anul 



de gestiune



Amortizarea



Total



Valoarea (Costul de 



intrare) Vii



Data dării în 



exploatare



Durata de 



funcţionare 



utilă



Amortizarea 



acumulată 



pînă în anul 



de gestiune



Amortizarea



Total



Nr. 



ord.



Denumirea 



imobilizărilor 



corporale / 



necorporale



Sursa de 



finantare 



(categorie de 



proprietate)



Imobilizărilor 



corporale  (IC) / 



necorporale 



(INC)



Valoarea (Costul de 



intrare) Vii



Data dării în 



exploatare



Durata de 



funcţionare 



utilă



Amortizarea 



acumulată 



pînă în anul 



de gestiune



Amortizarea



Total



Nr. 



ord.



Denumirea 



imobilizărilor 



corporale / 



necorporale



Sursa de 



finantare 



(categorie de 



proprietate)



Imobilizărilor 



corporale  (IC) / 



necorporale 



(INC)



Valoarea (Costul de 



intrare) Vii
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Apă tehnologică Apă potabilă Canalizare Alte activități Total Apă tehnologică Apă potabilă Canalizare Alte activități Total Apă tehnologică Apă potabilă Canalizare Alte activități Total



x x x x x x



x x x x x x



Efectiv în anul de gestiune _______ Calculat pentru anul prognozat _______ Luat în calcul în tariful în vigoare _______



Divizarea amortizării imobilizărilor corporate și necorporale 



Amortizarea



Volumul de apă furnizată



Amortizarea



Venitul obținut



Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare
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Anexa nr. 6 Cheltuieli legate de procurarea apei 



II. Determinarea cheltuielilor



Efectiv în anul de 



gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



Efectiv în anul de 



gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1



Tariful sau preţul de 



procurare a apei de la alte 



persoane



TAPn lei



2
Volumul apei procurate de 



la alte persoane
VAPPn mii m3



3



Cheltuielile legate de 



procurarea apei de la alte 



persoane



CAPn mii lei



AbreviereaDenumirea indicatorilor



Alimentarea cu apă potabilă (lei) Alimentarea cu apă tehnologică (lei)



2.2. Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane



Nr. 



d/o



Unitatea 



de 



măsură
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



Anexa nr. 7 Cheltuieli materiale (Cheltuieli de bază)  



 



 



Determinarea cheltuielilor materiale



Volumul de 



apa tratata 



(m3)



Cantitatea 



materialelor



Pretul mediu 1 



u.m., lei



Valoarea 



materialelor 



(lei)



Volumul de 



apa tratata 



(m3)



Cantitatea 



materialelor



Pretul mediu 1 



u.m., lei



Valoarea 



materialelor 



(lei)



Volumul de apa 



tratata (m3)



Cantitatea 



materialelor



Pretul mediu 1 



u.m., lei



Valoarea 



materialelor 



(lei)



Volumul de 



apa tratata 



(m3)



Cantitatea 



materialelor



Pretul mediu 



1 u.m., lei



Valoarea 



materialelor 



(lei)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



x x x x x x x x x x x x x x



pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă pentru furnizarea serviciului  de canalizare  care nu pot fi divizate pe servicii



Total



Nr. 



d/o



Denumirea materialelor 



(tehnologice de baza , 



consumabile) 



Specificatii 



tehnice



Unitatea de 



masura 



(materiale)



pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică



Apă tehnologică Apă potabilă Canalizare Alte activități Total



x x



x x



Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat



Venitul obținut (lei)



Cheltuieli materiale (lei)



Volumul de apă furnizată (m³)



Cheltuieli materiale (lei)



Divizarea cheltuielilor materiale



Cheltuieli materiale care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri 



de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



Cheltuieli materiale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a 



apei brute
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



II. Determinarea cheltuielilor



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru 



furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  de 



canalizare



 care nu pot 



fi divizate 



pe servicii



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru 



furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  de 



canalizare



 care nu pot 



fi divizate 



pe servicii



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru 



furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  de 



canalizare



 care nu pot 



fi divizate pe 



servicii



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru 



furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  de 



canalizare



 care nu pot fi 



divizate pe 



servicii



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  



de 



canalizare



 care nu 



pot fi 



divizate 



pe servicii



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru 



furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  de 



canalizare



 care nu pot 



fi divizate 



pe servicii



pentru furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă tehnologică



pentru 



furnizarea 



serviciului de 



alimentare cu 



apă potabilă



pentru 



furnizarea 



serviciului  



de 



canalizare



 care nu pot 



fi divizate 



pe servicii



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Valoarea materialelor (lei)



Total



Denumirea 



materialelor 



(tehnologice de 



baza , 



consumabile) 



Nr. 



d/o



2.3. Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)



Efectiv în anul de gestiune 2010 Efectiv în anul de gestiune 2011 Efectiv în anul de gestiune 2012 Efectiv în anul de gestiune 2013 Luat în calcul în tariful în vigoareCalculat pentru anul prognozat 2015Efectiv în anul de gestiune 2014
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Anexa nr. 8 Ajustarea cheltuieli materiale 
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 p
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 d
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M
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n 
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 d
e 
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n”
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1 
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 d



e 
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l 
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l d
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n-
1”
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- î
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 d
e 
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1 
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n 
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N
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n 
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 d
e 
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e 
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ză
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n-
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l d



e 
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gl
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en
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n”



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



∆N
Cn



 - 
m
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a 
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m
ăr
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 d
e 



co
ns
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i d



es
er
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ți 
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 c



ăt
re



 



op
er



at
or



 în
 a



nu
l ”



n”



Cheltuieli materiale, 



mii lei 



Nota



2.3.1 Ajustarea cheltuielilor materiale reieșind din factorii de influență



Indicele prețurilor



0,
2 
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Numărul de 



consumatori 



deserviți de 



operator, persoane
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



Anexa nr. 9 Cheltuieli energie electrică 



II. Determinarea cheltuielilor



Cantitatea de 



energie electrica 



activa consumata 



(inclusiv încălzirea, 



iluminarea 



spațiilor de lucru, 



lucrul utilajului 



suplimentar, 



pierderile în 



transformatoare 



de putere)



Cantitatea 



de energie 



reactiva 



inductiva 



consumat



a 



Cantitatea 



de energie 



reactiva 



capacitiva 



injectata in 



reteaua 



electrica de 



distributie



Coeficientul 



de conversie 



a energiei 



reactive in 



energie 



activa, 



Kc=0,1



Volumul 



apei



Tariful la 



energia 



electrica



Costul 



energiei 



electrice



Cantitatea de 



energie electrica 



activa consumata 



(inclusiv încălzirea, 



iluminarea 



spațiilor de lucru, 



lucrul utilajului 



suplimentar, 



pierderile în 



transformatoare 



de putere)



Cantitatea 



de energie 



reactiva 



inductiva 



consumata 



Cantitatea 



de energie 



reactiva 



capacitiva 



injectata in 



reteaua 



electrica de 



distributie



Coeficientul 



de 



conversie a 



energiei 



reactive in 



energie 



activa, 



Kc=0,1



Volumul 



apei



Tariful la 



energia 



electrica



Costul 



energiei 



electrice



Cantitatea de 



energie electrica 



activa consumata 



(inclusiv încălzirea, 



iluminarea 



spațiilor de lucru, 



lucrul utilajului 



suplimentar, 



pierderile în 



transformatoare 



de putere)



Cantitatea 



de energie 



reactiva 



inductiva 



consumat



a 



Cantitatea 



de energie 



reactiva 



capacitiva 



injectata in 



reteaua 



electrica 



de 



distributie



Coeficientul 



de 



conversie a 



energiei 



reactive in 



energie 



activa, 



Kc=0,1



Volumul 



apei



Tariful la 



energia 



electrica



Costul 



energiei 



electrice



kWh kVArh kVArh kWh/kVArh m
3 lei/kWh lei kWh kVArh kVArh kWh/kVArh m



3 lei/kWh lei kWh kVArh kVArh kWh/kVArh m
3 lei/kWh lei



1
Stația de pompare , treapta I, 



inclusiv



Pompa nr.1



Pompa nr.2



2 Stația de tratare a apei, inclusiv



Compresor



Pompa de vid



Pompa de dozare



3
Stația de pompare , treapta II , 



inclusiv



Pompa nr.1



Pompa nr.2



4
Captarea din surse subterane, 



inclusiv



Puț forat nr.1



Puț forat nr.2



Puț forat nr.3



5 Utilaj suplimentar, inclusiv:



6 Spațiile de lucru încălzite, inclusiv:



7
Spațiile de lucru iluminate, 



inclusiv:



8
Transformatoarele de putere 



(pierderi), inclusiv:



9 Altele, inclusiv:



Notă: Pentru fiecare obiect (pompa, compresor, spațiu de încălzire, iluminare etc) se vor prezenta calcule suplimentare, unde va fi prezentat calculul detaliat



Tabelul dat se îndeplinește separat pentru fiecare serviciu public furnizat (aprovizionarea cu apă tehnologică, cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate)



Luat în calcul în tariful în vigoare _______



Nr. 



ord.



Unitatea de măsură



TOTAL



2.4. Determinarea cheltuielilor pentru energia electrică



Efectiv în anul de gestiune _______



Denumirea obiectului



Calculat pentru anul prognozat _______
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Anexa nr. 10 Cheltuieli cu personalul (Cheltuieli de bază) 



 



Determinarea cheltuielilor cu personalul



Pl
at



ă 
pe



nt
ru



 o
re



le
 d



e 
no



ap
te



Co
m



pe
ns



aţ
ia



 p
en



tru
 m



un
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 d



e 
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 n
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uc
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to
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e



Sp
or



 d
e 
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m
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ns



ar
e 



p/
u 



m
un



ca
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tă



 în
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iți



i n
ef



av
or
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ile



 



Pl
at



ă 
pe



nt
ru



 lu
cr



ul
 în



 cu
m



ul



Ad
ao



s c
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du
că



to
ril



or
 d



e 
br



ig
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ă 



(e
ch



ip
ă)



Sp
or



 p
/u



 ve
ch



im
ea



 în
 m



un
că



al
te



 sp
or



ur
i



To
ta



l S
po



ru
ri 



si 
ad



ao
su



ri



1
Serviciul de alimentare cu apă 



tehnologică



2
Serviciul de alimentare cu apă 



potabilă



3 Serviciul  de canalizare



4
 care nu pot fi divizate pe 



servicii



Total



Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat



Cheltuielile cu personalul încadrat în procesul de captare, pompare, transportare şi tratare (prima treaptă) a apei brute



Volumul de apă furnizată



Cheltuielile cu personalul 



Venitul obținut



Cheltuielile cu personalul încadrat în  desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi 



de canalizare



Total



Apă tehnologică Apă potabilă Canalizare Alte activități



Efectiv în anul de gestiune ________



 Repartizarea cheltuielilor cu personalul



Cheltuielile cu personalul 



Nr. 



ord.
Denumirea serviciului



Efectiv în anul de gestiune  ____________



Ch
el



tu
ie



li d
e 



pe
rs



on
al



, l
ei



Co
nt



rib
uț



ii d
e 



as
ig



ur
ăr



i s
oc



ia
le



 d
e 



st
at



 



ob
lig



at
or



ii 



Pr
im



e 
de



 a
sig



ur
ar



e 
ob



lig
at



or
ie



 d
e 



as
ist



en
ță



 



m
ed



ica
lă



To
ta



l f
on



d 
de



 sa
la



riz
ar



e 
an



nu
m



ăr
ul



 p
er



so
na



lu
lu



i (
pe



rs
.)



Sa
la



riu
 a



nu
al



 co
nf



or
m



 ca
te



go
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i t
ar



ifa
re



, 



co
ef
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en



ţil
or



 ta
rif
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i ş



i c
oe



fic
ie



nt
ul



ui
 d



e 



co
m



pl
ex



ita
te



 



Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă
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Anexa nr. 11 Ajustarea cheltuielilor cu personalul 
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C
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 c
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 d
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l d
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C
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l d
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C
P



n
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l d



e 
re
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 ”



n”



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



* cu excepția consumatorilor casnici proprietari/chiriași de apartamente în blocuri locative, cu care sunt încheiate contracte.



Cheltuielile cu 



personalul, lei



2.5.1 Ajustarea cheltuielilor cu personalul reieșind din factorii de influență



Indicele prețurilor
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Numărul de 



consumatori 



deserviți de operator 



*



Δ
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C
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o
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 d
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Anexa nr. 12 Cheltuieli cu personalul detailat 



 



Ind.1 Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165 din 09.03.2010) 1816.67 lei se aplica media pe an Media data o modificati pentru fiecare an in parte



Ind.2 Coeficientul de complexitate (anexa nr.3 la HG 743 din 11.06.2002) 1.3



Ind.3 Salariul minim (HG 550 din 09.07.2014) 1000 lei



Ind.4 Adaos maxim pentru munca prestată în program de noapte (CM art.159) 0.5



din salariul de bază pe 



unitate de timp



Ind.5 Nr mediu de ore pe lună pentru un program complet de lucru (HG 165 din 09.03.2010) 169 ore/ lună



Ind.6 Procent acceptat de primă 20 %



Ind.7 Prima de asigurare obligatorie medicală achitată de angajator 4.5 %



Ind.8 Contribuţii de asigurări sociale achitate de angajator 23 %



Ind.9 Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) (CM art.156) 50 %



Ind.11 Data calcul



Categoria de 



calificare (anexa 



nr.1 la HG 743 din 



11.06.2002) /  



Categorii de 



angajaţi (anexa 4 



HG 743 din 



11.06.2002)



Coeficientul tarifar 



(anexa nr.1 la HG 



743 din 



11.06.2002) 



Coeficient de 



multiplicitate 



(anexa 4, 5 HG 743 



din 11.06.2002)



Data angajării
vechime 



ani



%  faţă de 



salariul 



tarifar 



(funcţiei)



suma pe an, lei
numărul 



de puncte



marimea 



sporului 



%



suma pe 



an, lei
Clasa



%  faţă de 



salariul 



tarifar 



(funcţiei)



suma pe an, lei



nr de 



conducatori 



de brigadă 



(echipă)



%  faţă de 



salariul 



tarifar 



(funcţiei)



suma pe an, lei
Nr de ore de 



noapte lucrate
suma, lei



ore lucrate 



suplimentar
suma, lei



Salariul tarifar 



lunar (salariul 



funcţiei) al 



profesiei 



(funcţiei) 



cumulate



suma, lei



nr de zile de 



repaus şi de 



sărbătoare 



nelucrătoare 



în care s-a 



prestat munca



suma, lei



nr de zile de 



sărbătoare 



nelucrătoare 



(art.111 alint.6 



CM)



suma, lei



nr de zile 



acordate 



pentru 



concedii de 



studii



suma, lei



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat



Cheltuieli de 



personal total,      



lei



Salariu 



mediu lunar 



(1 salariat)



Salariu 



mediu pe o 



zi lucrătoare   



(1 salariat)



Plata pentru concedii de studii 



(HG 435 din 23.04.2007)



Nr de 



luni 



lucrate



Salariu tarifar anual 



conform categoriei 



tarifare, 



coeficienţilor 



tarifari şi 



coeficientului de 



complexitate / 



Salariu funcţiei 



anual conform 



categoriei de 



angajaţi, 



coeficienţilor de 



multiplicitate şi 



coeficientului de 



complexitate                 



(1 salariat)



Plata salariului mediu pentru 



zile de sărbătoare nelucrătoare 



(Codul Muncii art.111, HG426 



din 26.04.2004)



Spor pentru clasă acordat 



şoferilor (anexa 6 HG 743 din 



11.06.2002)



Contribuții de 



asigurări sociale 



de stat 



obligatorii , lei



Prime de 



asigurare 



obligatorie de 



asistență 



medicală, lei



Total fond de 



salarizare an, lei



Plată pentru lucrul în cumul 



(Codul Muncii art.156)



Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)  



(anexa 6 HG 743 din 11.06.2002)



Compensaţia pentru munca 



prestată în zile de repaus şi în 



cele de sărbătoare 



nelucrătoare (Codul Muncii 



art.158, HG426 din 



26.04.2004)



Prima pe an, lei



Plată pentru orele de noapte 



(Codul Muncii art.159)



Calculul cheltuielilor cu personalul



Spor p/u vechimea în muncă  (HG 169 din 



16.02.2008)                                



Spor de compensare p/u 



munca prestată în condiții 



nefavorabile  (HG 1335 din 



10.10.2002)



Perioada de calcul



Muncitori / Funcţionari



Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă



Nr. de 



salariaţi



Muncitor / 



Funcţionar



Titlul calificării / 



funcției deţinute
Denumirea subdiviziunii



Nr. 



d/o



Salariu tarifar pe oră 



conform categoriei 



tarifare, coeficienţilor 



tarifari şi coeficientului 



de complexitate / 



Salariu funcţiei pe oră 



conform categoriei de 



angajaţi, coeficienţilor 



de multiplicitate şi 



coeficientului de 



complexitate                       



(1 salariat)



Salariu tarifar lunar 



conform categoriei 



tarifare, coeficienţilor 



tarifari şi coeficientului 



de complexitate / 



Salariu funcţiei lunar 



conform categoriei de 



angajaţi, coeficienţilor 



de multiplicitate şi 



coeficientului de 



complexitate                                     



(1 salariat)



Plată pentru lucrul în afara 



orelor normate de muncă 



(Codul Muncii art.159)
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Anexa nr. 13 Cheltuieli de exploatare si intretinere  (Cheltuieli de bază) 



Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare



Alimentarea cu apă 



potabilă (lei)



Alimentarea cu apă 



tehnologică (lei)
Servicii de canalizare (lei)



1



2



3



x x



Apă tehnologică Apă potabilă Canalizare Alte activități Total



Nr. 



ord.
Indicatori



Periodicitatea efectuării 



lucrărilor
Cantitatea lucrărilor 



Efectiv în anul de 



gestiune _____



1
Cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi 



exploatarea  reţelelor interne , inclusiv:



2



Costul consumului tehnologic şi a pierderilor 



tehnice de apă, admise în reţelele interne de 



alimentare cu apă ale blocurilor locative, inclusiv:



x x



consumul tehnologic x x



pierderi admise x x



3



Cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare 



metrologică periodică a contoarelor instalate în 



apartamentele din blocurile  locative, inclusiv:



x x



Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat



Nr. 



ord.
Denumirea  lucrărilor



Periodicitatea efectuării 



lucrărilor
Cantitatea lucrărilor 



2.6.1 Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor interne de alimentare cu apa si canalizare din blocurile locative 



(CIRB)



Cheltuieli de întreținere și exploatare (lei)



Efectiv în anul de gestiune _____



Venitul obținut (lei)



2.6.2 Divizarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare



Volumul de apă furnizată (m³)



Cheltuieli de întreținere și exploatare (lei)



Total



Efectiv în anul de gestiune _____



Cheltuieli de întreținere și exploatare utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



Cheltuieli de întreținere și exploatare care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de 



Total
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Anexa 15. Cheltuieli de distribuire (Cheltuieli de bază) 


 
Anexa 16. Ajustarea cheltuielilor de distribuire 


 
Anexa 17. Cheltuieli administrative (Cheltuieli de bază) 


 
Anexa 18. Ajustarea cheltuielilor administrative 


 
Anexa 19. Alte cheltuieli operaționale 


 
Anexa 20. Alte cheltuieli operaționale (detaliere) 


 
Anexa 21. Rentabilitatea operațională 


 
Anexa 22. Devieri tarife 


 
Anexa 23. Schemă recomandări AMAC 


 
Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 


 
Calculul suportabilității. Model 


 
Calculul suportabilității. Completat 


 
Calculul suportabilității. Exerciții 


 
Ajustarea cheltuielilor de întreținere si exploatare 


 
Ajustarea cheltuielilor materiale 
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Anexa nr. 14 Ajustarea CIE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Cheltuielile cu 



personalul, lei



2.6.2  Ajustarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare reieșind din factorii de 



influență
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Anexa nr. 15 Cheltuieli de distribuire (Cheltuieli de bază) 



 



Determinarea cheltuielilor de distribuire



Nr. 



d/o
Indicatori



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul de 



gestiune 2010



Efectiv în anul de 



gestiune 2011



Efectiv în anul de 



gestiune 2012



Efectiv în anul de 



gestiune 2013



Efectiv în anul de 



gestiune 2014



Calculat pentru anul 



prognozat 2015



Luat în calcul în tariful 



în vigoare



1
Comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului 



servicii de facturare şi de decontări lei



2
Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea 



consumatorilor lei



3



Cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu 



excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a 



imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie 



comercială lei



4
Întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă 



durată utilizate în scopuri comerciale lei



5
Cheltuieli justificate pentru leasingul operaţional al 



imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale lei



6
Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio 



comunicaţii aferente subdiviziunilor  comerciale lei



7 Alte cheltuieli justificate de distribuire  (de menţionat): lei



Unitate de 



măsură
Efectiv în anul de 



gestiune 2010



Efectiv în anul de 



gestiune 2011



Efectiv în anul de 



gestiune 2012



Efectiv în anul de 



gestiune 2013



Efectiv în anul de 



gestiune 2014



Calculat pentru anul 



prognozat 2015



Luat în calcul în tariful 



în vigoare



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



Alocarea cheltuielilor de distribuire 



Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de 



canalizare



Alocarea cheltuielilor de distribuire 



Divizarea cheltuielilor de distribuire



Venitul obținut de la alte activități



Alocarea cheltuielilor de distribuire 



Total



Alte activități



Servicii auxiliare



Apă tehnologică



Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de 



alimentare cu apă tehnologică



Venitul total obținut



Cheltuieli de distribuire totale



Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de 



alimentare cu apă potabilă



Alocarea cheltuielilor de distribuire 



Alocarea cheltuielilor de distribuire 



Canalizare



Apă potabilă



Venitul obținut de la prestarea serviciilor auxiliare
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Anexa nr. 16 Ajustarea cheltuielilor de distribuire 
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l d
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1 2 3 4 5 6 7 8 9



* cu excepția consumatorilor casnici proprietari/chiriași de apartamente în blocuri locative, cu care sunt 



încheiate contracte.



Cheltuielile cu 



personalul, lei



2.7.1 Ajustarea cheltuielilor de distribuire reieșind din factorii de influență



Indicele prețurilor



0,
2 
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M
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m
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 c
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i Numărul de 



consumatori 



deserviți de operator 



*
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 d
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Anexa nr. 17 Cheltuieli administrative (Cheltuieli de bază) 



 



Determinarea cheltuielilor administrative 



Nr. 



d/o
Indicatori



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul de 



gestiune 2010



Efectiv în anul de 



gestiune 2011



Efectiv în anul de 



gestiune 2012



Efectiv în anul de 



gestiune 2013



Efectiv în anul de 



gestiune 2014



Calculat pentru anul 



prognozat 2015



Luat în calcul în tariful în 



vigoare



1



De deservire, întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei



capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă



durată cu destinaţie administrativă



lei



2
De deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate



de către structurile administrative
lei



3



Cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor



corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente desfăşurării adunării generale a



acţionarilor



lei



4



Cheltuieli de conservare şi de asigurare a pazei imobilizărilor corporale conservate în



conformitate cu regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea bunurilor



nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de ministerul privatizării şi administrării



proprietăţii de stat a republicii moldova nr.537/03 din 25 martie 1998, (monitorul oficial al



republicii moldova, 1998, nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii



furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare



lei



5
Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii



antiincendiare a acestora
lei



6 Cheltuieli justificate de protecţie civilă lei



7
Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activităţile



reglementate
lei



8



Cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor frecventării manifestaţiilor



culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în



afara orelor de muncă



lei



9
Cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în



procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă
lei



10 Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă lei



11 Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci lei



12 Publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare lei



13 Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin administrativ lei



14
De pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare



desfăşurării activităţii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
lei



15
Cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în



prealabil de autoritatea administraţiei publice locale sau de agenţie, după caz
lei



16



Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive,



precum şi abonarea la ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor



recunoscute ca imobilizări corporale



lei



17 Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat) lei



lei



Unitate de 



măsură
Efectiv în anul de 



gestiune 2010



Efectiv în anul de 



gestiune 2011



Efectiv în anul de 



gestiune 2012



Efectiv în anul de 



gestiune 2013



Efectiv în anul de 



gestiune 2014



Calculat pentru anul 



prognozat 2015



Luat în calcul în tariful în 



vigoare



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



lei



Total



Divizarea cheltuielilor administrative*



Alte activități



Servicii auxiliare



Apă tehnologică



Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică



Venitul total obținut



Cheltuieli administrative totale



Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă



Alocarea cheltuielilor administrative



* Operatorii care furnizează şi alte servicii publice de gospodărie comunală sunt în drept să aloce cheltuielile administrative între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional 



cheltuielilor cu personalul aferente desfăşurării activităţilor şi furnizării serviciilor reglementate în anul de reglementare ”n-1”. 



Alocarea cheltuielilor administrative



Alocarea cheltuielilor administrative



Canalizare



Apă potabilă



Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de canalizare



Alocarea cheltuielilor administrative



Venitul obținut de la prestarea serviciilor auxiliare



Alocarea cheltuielilor administrative



Venitul obținut de la alte activități
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Anexa nr. 18 Ajustarea cheltuielilor administrative 
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1 2 3 4 5 6



Cheltuieli 



administrative, lei



2.8.1 Ajustarea cheltuielilor administrative reieșind din factorii de 



influență



Indicele prețurilor
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Anexa nr. 19 Alte cheltuieli operaționale 



II. Determinarea cheltuielilor



Nr. 



ord
Indicatori



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1
Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă 



(captată) din fondul apei* mii lei



2
Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi 



plăţi justificate* mii lei



3
Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor 



încheiate cu terțe părți mii lei



4 Fondul de rulment* mii lei   



mii lei



Unitate de 



măsură
Cod rd.



Calculat pentru anul 



prognozat _______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



mii lei



rd.1=rd.10 + rd.17 



+ rd.22 + rd.25 + 



rd.28



mii m³ rd.2=rd.8+rd.15



mii lei rd.3



mii lei rd.4



mii lei rd.5=rd.3*rd.8



mii lei rd.6=rd.4*rd.10



mii lei rd.7



mii m³ rd.8



rd.9=rd.8/rd.2



mii lei rd.10



rd.11=rd.10/rd.1



mii lei rd.12=rd.3*rd.16



mii lei rd.13=rd.4*rd.18



mii lei rd.14



mii m³ rd.15



rd.16=rd.15/rd.2



mii lei rd.17



rd.18=rd.17/rd.1



mii lei rd.19=rd.4*rd.23



mii lei rd.20



mii lei rd.21



mii lei rd.22



rd.23=rd.22/rd.1



mii lei rd.24



mii lei rd.25



rd.26=rd.25/rd.1



mii lei rd.27



mii lei rd.28



rd.29=rd.28/rd.1



Venitul obținut



Alte activități



Volumul total de apă furnizat consumatorilor în anul de 



reglementare „n”



Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă 



(captată) din fondul apei



Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi 



justificate



Indice de repartizare după venitul obținut



Servicii auxiliare



Venitul obținut



Indice de repartizare după volum de apă furnizat



Apă potabilă



Venitul obținut



Fondul de rulment



Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi 



justificate



Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor 



încheiate cu terțe părți



Venitul obținut



Volum de apă furnizat



Fondul de rulment



Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi 



justificate



2.9. Determinarea altor cheltuieli operaționale



Total alte cheltuieli operaționale



Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă 



(captată) din fondul apei



Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi 



justificate



Efectiv în anul de gestiune 



_______



Indice de repartizare după venitul obținut



Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi 



justificate



Indice de repartizare după venitul obținut



Venitul obținut



Indice de repartizare după venitul obținut



Canalizare



Indice de repartizare după venitul obținut



Fondul de rulment



Divizarea altor cheltuieli operaționale



* Pentru cheltuielile menționate se prezintă calcule separate



Volum de apă furnizat



Indice de repartizare după volum de apă furnizat



Venitul total obținut



Indicatori de referință



Apă tehnologică



Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi 



justificate (total)



Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din 



fondul apei (total)
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Anexa nr. 20 Alte cheltuieli operaționale (detailere) 



 



Nr. 



d/o
Abrevierea Cod rd.



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul 



de gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în 



vigoare 



_______
1 3 4 5 6 7 8



1 TAan rd.1=rd.2*rd.3 mii lei



2 CTan rd.2 lei/m³



3 VACn
rd.3=rd.4+rd.5+r



d.6-rd.7
mii m³



3.1



Volumul total de apă potabilă furnizat 



măsurat la punctele de ieşire din 



reţelele publice de alimentare cu apă 



potabilă



VAPn rd.4 mii m³



3.2



Volumul total de apă tehnologică 



furnizată tuturor consumatorilor 



deserviţi de operator



VATn rd.5 mii m³



3.3



Consumul tehnologic şi pierderile de 



apă în sistemul public de alimentare cu 



apă



VPAn rd.6 mii m³



3.4
Volumul apei potabile procurate de la 



alte persoane
VAPPn rd.7 mii m³



4 VACsn



rd.8= 



(rd.9+rd.10)/(1-



rd.6/rd.3)



mii m³



4.1



Volumul de apă tehnologică furnizată 



consumatorilor, dar pentru care, 



conform Codului Fiscal, nu se aplică 



taxa



VATsn rd.9 mii m³



4.2



Volumul de apă potabilă furnizată 



consumatorilor, dar pentru care, 



conform Codului Fiscal, nu se aplică 



taxa



VAPsn rd.10 mii m³



          inclusiv:



2.9.1. Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei



Cantitatea de apă necesar de a fi extrasă 



(captată) din fondul apelor, dar pentru care, 



conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa 



pentru apă



Cantitatea de apă necesar de a fi extrasă 



(captată) din fondul apelor



Cuantumul taxei pentru apa extrasă 



(captată) din fondul apelor 



Cheltuielile operatorului aferente plăţii taxei 



pentru apa care este necesar de a fi captată 



(extrasă) din fondul apei 



2



Denumirea indicatorilor











 



2 
Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



 
 



Nr. 



d/o
Denumirea indicatorilor



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul 



de gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 2 3 4 5 6



1



Cheltuielile  legate de achitarea 



taxelor, impozitelor și altor plăți 



(Tan), inclusiv:



mii lei



1.1



1.2



1.3



1.4



2.9.2. Cheltuielile  legate de achitarea altor taxe, impozite și plăți justificate conform 



Codului Fiscal și actelor normative
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Nr. 



d/o
Denumirea indicatorilor Abrevierea



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul 



de gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 2 3 4 5 6 7



1 Fondul de rulment FRatn mii lei



2 Cheltuieli materiale CMatn mii lei



3 Cheltuieli pentru energia electrică procurată de operator CEEatn mii lei



4 Cheltuieli cu personalul CPatn mii lei



5 Cheltuieli de întreținere și exploatare CIEatn mii lei



6 Cheltuieli de distribuire ale operatorului CDatn mii lei



7 Cheltuieli administrative ale operatorului CAatn mii lei



8 Taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei TAatn mii lei



9 Alte impozite, taxe, plăți prevăzute de CF Tatn mii lei



10
Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice 



pe sistemul bancar* Rdn
%



11 Necesitatea de fonduri de rulment exprimat în zile factură α zile



Nr. 



d/o
Denumirea indicatorilor Abrevierea



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul 



de gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 2 3 4 5 6 7



1 Fondul de rulment FRapn mii lei



2 Cheltuieli materiale CMapn mii lei



3 Cheltuieli pentru energia electrică procurată de operator CEEapn mii lei



4 Cheltuieli cu personalul CPapn mii lei



5 Cheltuieli de întreținere și exploatare CIEapn mii lei



6 Cheltuieli de distribuire ale operatorului CDapn mii lei



7 Cheltuieli administrative ale operatorului CAapn mii lei



8 Taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei TAapn mii lei



9 Alte impozite, taxe, plăți prevăzute de CF Tapn mii lei



10
Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice 



pe sistemul bancar* Rdn
%



11 Necesitatea de fonduri de rulment exprimat în zile factură α zile



Nr. 



d/o
Denumirea indicatorilor Abrevierea



Unitate de 



măsură



Efectiv în anul 



de gestiune 



_______



Calculat pentru 



anul prognozat 



_______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 2 3 4 5 6 7



1 Fondul de rulment FRcn mii lei



2 Cheltuieli materiale CMcn mii lei



3 Cheltuieli pentru energia electrică procurată de operator CEEcn mii lei



4 Cheltuieli cu personalul CPcn mii lei



5 Cheltuieli de întreținere și exploatare CIEcn mii lei



6 Cheltuieli de distribuire ale operatorului CDcn mii lei



7 Cheltuieli administrative ale operatorului CAcn mii lei



9 Alte impozite, taxe, plăți prevăzute de CF Tcn mii lei



10
Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice 



pe sistemul bancar* Rdn
%



11 Necesitatea de fonduri de rulment exprimat în zile factură α zile



2.9.3. Fondul de rulment



Determinarea fondului de rulment aferent serviciului public de alimentare cu apă tehnologică



Determinarea fondului de rulment aferent serviciului public de alimentare cu apă potabilă



Determinarea fondului de rulment aferent serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate











 



4 
Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



 



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru anul 



prognozat _______



Luat în calcul în 



tariful în vigoare 



_______



1 2 3 4 5 6 7



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



2.9.4.  Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți



Preț /Tarif 



pentru 



tratarea 



apelor uzate 



(lei/m³)



Volumul apelor 



uzate tratate 



(mii m³)



Denumirea  



companiei
Nr. d/o



Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor 



încheiate cu terțe părți (mii lei)
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Anexa nr. 21 Rentabilitatea operațională  



 



Nr. crt. Indicii Simbol
Unitatea de 



măsură 



Efectiv în anul de 



gestiune          _______



Calculat pentru anul 



prognozat _______



Luat în calcul în tariful în 



vigoare _______



1 2 3 4 5 6 7



I Rentabilitatea operatorului (totală) Rn mii lei



II



Valoarea netă reglementată în anul ”n” a imobilizărilor 



corporale și necorporale amortizabile (valoarea contabilă), 



inclusiv:



VNIn / VBIn mii lei



2.1
Valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale 



amortizabile reevaluate existente:
mii lei



2.1.1



Valoarea netă în anul “n” a imobilizărilor corporale 



şi necorporale amortizabile existente după 



reevaluare



VNIrn mii lei



2.1.2



Coeficientul modificării valorii imobilizărilor 



corporale şi necorporale amortizabile în urma 



reevaluării



K mii lei



2.2
Valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale și 



necorporale amortizabile ale operatorului 
VIn mii lei



2.3



Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale 



amortizabile de la darea lor în exploatare până la începutul anului 



“n”



FAIn mii lei



III
Rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi 



necorporale în anul de reglementare “n”
Rrn %



Nr. crt. Indicii Simbol
Unitatea de 



măsură 



Efectiv în anul de 



gestiune _______



Calculat pentru anul 



prognozat _______



Luat în calcul în tariful în 



vigoare _______



I Rentabilitatea operatorului (totală), inclusiv Rn mii lei



II
Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale 



amortizabile ale operatorului, inclusiv:
VBIn mii lei



III



Rentabilitatea 
RATn mii lei



Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale 



amortizabile ale operatorului
VBIatn mii lei



IV



Rentabilitatea 
RAPn mii lei



Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale 



amortizabile ale operatorului
VBIapn mii lei



V



Rentabilitatea 
RCn mii lei



Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale 



amortizabile ale operatorului
VBIcn mii lei



Remarcă:



III. Determinarea rentabilităţii operatorilor sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare



Suma valorilor contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile aferente fiecărui serviciu furnizat în parte va fi egală cu valoarea contabilă a tuturor imobilizărilor 



corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului aferente în total serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.



Adică:  VBIatn + VBIapn + VBIcn = VBIn



Nu se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social – culturală, imobilizărilor finanţate din 



donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat, transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, imobilizărilor finanţate din contul tarifelor 



de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciului public de 



alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.



Canalizare



Apă potabilă



Apă tehnologică



Repartizarea rentabilității operatorului între tipurile de servicii furnizate 
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



Anexa nr. 22 Devieri tarife 



 



potabilă tehnologică total apă



1 2 3 4 5 6 7 8 9



1
Tariful mediu calculat pentru anul n-1 (actualizat la 



finele perioadei)
rd.1 lei/m



3



2. Volum furnizat (facturat) în anul n-1 rd.2. mii m3



3. Venitul reglementat (admis) de la furnizare în anul n-1 rd.3=rd.1*rd.2 mii lei



4. Tariful mediu efectiv (aplicat) în anul n-1 rd.4.=rd.5/rd.2 lei/m
3



5. Venitul realizat (efectiv) de la furnizare în anul n-1 rd.5 mii lei



DVPn-1 DVTn-1 DVCn-1



6.
Devierile tarifare create în anul n-1 (necesare de a fi 



incluse în tariful calculat pentru anul n )
mii lei



Nr. 



crt.
Specificaţie U.m.



rd.6=rd.3-rd.5



Servicii de 



canalizare



Total apă şi 



canalizare



IV. Determinare devieri tarifare



Alimentarea cu apă
Abreviere
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Modul 6 - Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 



Anexa nr. 23 – Schemă recomandări AMAC 



 



Foaie de titlu 



Cuprins 



Fisa de fundamentare 



Formulare specializate: 



1) Volume 



2) Cheltuieli 



2.1 – Cheltuieli privind amortizarea imobiliz.(forma 11 ) 



2.2 – Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane ( forma  14) 



2.3 – Cheltuieli material 



 2.3.1 Cheltuieli materiale - table generalizator  pentru stabilirea costurilor de baza  



  2.3.1.1 Materiale tehnologice de baza  (forma 6) 



  2.3.1.2 Materiale consumabile (forma 7, forma 8  si altele daca e nevoie de 



detaliat) 



 2.3.2 Ajustarea cheltuielilor material reiesind din factorii de influenta ( forma 9) 



2.4 – Cheltuieli pentru energie electrica 



2.5 – Cheltuieli cu personalul 



 2.5.1 Chelt cu pers table generaliza 



 2.5.2 Ajustarea 



 2.5.3 TAbel detaliat calcul salariu 



2.6 - Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi 



canalizare 



 



2.7 - Cheltuieli de distribuire 



2.8 - Cheltuieli administrative 



2.9 - Alte cheltuieli ale operatorului 



 



3) Rentabilitatea operatorului 



4) Devieri tarifare 
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Modulul 6.1. 
Calcularea tarifelor bazată pe principiul 



acoperirii costurilor 



11/03/2016 



Implementat de 
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I. Abordări generale de calculare a tarifelor pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare 



I.1 Abordări generale referitoare la analiza costurilor pentru calcularea 
tarifelor 



I.2 Metode de calculare a tarifelor bazată pe principiul acoperirii 
costurilor 



I.3 Calcularea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare, interpretarea rezultatelor 



I.4 Influența inflației asupra tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare. Tariful real și tariful nominal. 



 



Implementat de 



Cuprins: 
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I.2 Metode de calculare a tarifelor bazată pe principiul 
acoperirii costurilor 



11/03/2016 



1)metoda globală 



2)metoda pe faze de fabricaţie  



3)metoda pe comenzi 



4)metoda normativă 



5)metoda GB 



 



Implementat de 
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Scopul metodei globale este asigurarea colectării tuturor 
cheltuielilor de producţie, separate pe articole de calculaţie sau 
locuri de producţie şi apoi raportarea lor la cantitatea de producţie 
finită obținută. In acest fel se obțin costuri pe unitate de produs, pe 
sector de activitate (secție, atelier) sau la nivel de organizație 
economică.  



Metoda globală prezintă in practica economică două variante de 
calculaţie: 



 globală pe feluri de costuri şi  



 globală pe locuri sau sectoare de costuri.  



Implementat de 



1) Metoda globală 
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2) Metoda pe faze de fabricaţie 



11/03/2016 



 



 stabilirea fazelor de calculaţie a costurilor 



 determinarea costului efectiv al produselor   



Implementat de 
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3)  Metoda pe comenzi 



11/03/2016 



Metoda pe comenzi, aplicată în organizațiile cu 
producţie individuală sau de serie mică, are în vedere 
faptul că fiecare cheltuială de producţie poate fi 
prestabilită pe bază de norme sau documente efective 
de consumuri ce aparțin unei unități specifice care şi 
este cunoscută sub numele de comandă.  



 



Implementat de 
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4)  Metoda normativă 



11/03/2016 



Metoda normativă de calculaţie a costurilor vizează stabilirea cu 
anticipație a costurilor de producţie, ținând seama de normele 
existente, urmărirea periodică a abaterilor şi modificărilor de la norme 
şi calculul costului efectiv al produselor. 



 Antecalculațiile pe produse sunt denumite, potrivit acestei metode, 
costuri normative (sau costuri etalon).  



Purtătorul de costuri in cazul metodei normative diferă de la o 
organizație economică la alta şi este influențat de o serie de factori 
care depind de modul de organizare şi de caracteristicile tehnologiei 
producţiei.  



 



Implementat de 
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În aplicarea metodei normative se parcurg următoarele etape:  



Etapa I:  Stabilirea calculațiilor privind costul normat 



Etapa a II-a: Stabilirea abaterilor de la costurile normative  



Etapa a III-a:  Stabilirea modificărilor de norme 



Etapa a IV-a: Calcularea costului efectiv al producţiei şi pe produs 



 



Implementat de 
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5) Metoda GP 



11/03/2016 



Metoda GP (concepută pentru prima dată in Franța de Gabriel Perrin) 
are ca scop stabilirea cât mai exactă a unor indici (sau coeficienţi) de 
echivalență numiţi GP -uri. 



GP-ul exprimă o unitate de măsură, denumită „eforturi de producţie”. 
Efortul de producţie poate asigura omogenitatea producţiei unei 
organizaţii economice, indiferent de varietatea produselor, de metoda 
de fabricaţie, de locul unde se desfăşoară (maşină, grup de maşini, 
atelier, secție etc.). Obţinerea producţiei respective necesită eforturi 
umane, materiale, financiare care au proprietatea de a fi incluse in 
calcule economice din care rezultă modalitatea de repartizare a 
cheltuielilor.  



Implementat de 
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Între cheltuielile pe care le determină „eforturile de producţie” se pot stabili 
raporturi pe baza cărora se calculează indicii (sau coeficienţii) de echivalență” 
(GP-uri) pentru fiecare produs fabricat. Conform acestei metode, cheltuielile 



de producție se împart in două grupuri şi anume:  



 Cheltuielile imputabile exprimă partea din cheltuielile de prelucrare care 
se repartizează asupra operațiilor sau produselor/ serviciilor fabricate cu 
ajutorul unor chei/coeficienţi stabilite/stabiliţi după criterii de cauzalitate. 
Astfel, pentru manoperă, cheltuielile de repartizare sunt orele de 
funcţionare; pentru energie tehnologică se poate alege numărul de kw/oră; 
pentru cheltuieli cu încălzitul şi iluminatul, suprafaţa exprimată in mp.  



• Cheltuielile neimputabile reprezintă partea din cheltuielile de prelucrare 
asupra cărora nu se pot identifica criterii logice de repartizare, întrucât se 
referă la producţie in ansamblul ei. De exemplu: salariile personalului 
administrativ şi de conducere. Deşi aceste cheltuieli se elimină prin 
calcularea indicilor de echivalență, totuşi vor fi luate in consideraţie la 
determinarea costului pe produs.  



  



 



Implementat de 
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Aplicarea metodei GP necesită parcurgerea următoarelor etape: 
  



Etapa I: Întocmirea nomenclatorului operațiilor procesului de fabricaţie  



Etapa a II-a:  Stabilirea valorii totale a costurilor imputabile şi a criteriilor logice de 



imputare (chei de repartiţie)  



Etapa a III-a:  Stabilirea valorii totale a costurilor neimputabile  



Etapa a IV-a: Repartizarea costurilor imputabile parţiale sau totale pe operaţii  



Etapa a V-a: Selectarea produsului sau a articolului de bază … 



Implementat de 











Page 12 11/03/2016 



Aplicarea metodei GP, etapele următoare: 
  



Etapa a VI-a: Calcularea indicelui de echivalență de bază  



Etapa a VII-a: Stabilirea indicilor de echivalență pentru fiecare operaţie a 
procesului tehnologic 



Etapa a VIII-a: Determinarea indicilor de echivalență parţiali şi totali pe fiecare 
produs/ serviciu şi pe unitatea de produs  



Etapa a IX-a: Stabilirea costului unitar al GP-ului  



Etapa a X-a: Determinarea costului unitar efectiv parţial al fiecărui produs/ 
serviciu şi acostului efectiv pe unitatea de produs/ serviciu   



Implementat de 
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I.3 Calcularea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă și de canalizare 



11/03/2016 



Implementat de 



Cercul relațiilor 
cauză-efect privind 
aplicarea unui tarif 
insuportabil pentru 



consumatori 
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Implementat de 



Cercul relațiilor cauză - 
efect în cazul tarifelor 



suportabile pentru 
populație, dar mici pentru 



întreținerea sistemelor 
conform normativelor în 



vigoare 
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Conform capitolului VI al „Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație 
(2014-2028)”, aprobată prin HG nr. 199 din 20 martie 2014,  



 



”La stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi 
sanitaţie, se va lua în considerare capacitatea de plată a 
consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul 
mediu al unei gospodării” 



 



Implementat de 
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Formula de calcul a gradului de suportabilitate a tarifului  



11/03/2016 



Implementat de 



�+ =
�+� × 100% 



Unde: 
GSTa+c – gradul de suportabilitate a tarifului pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, %; 
Fml a+c – factura medie lunară pentru serviciul de alimentare cu apă 
și de canalizare, lei; 
Vmgl – venitul mediu lunar pe gospodărie, lei 
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Implementat de 



Denumirea indicatorului UM 
apă şi 



canalizare 
apă 



Tarif  apa lei/m3 12,5 12,5 



Tarif  canalizare lei/m3 10,5 x 



Venit mediu persoană trimestrul I 2014  lei/pers/luna 2016,8 2016,8 



Venit mediu persoană quintila I (urban), 2014  lei/pers/luna 962,8 962,8 



Venit mediu gospodărie trimestrul I 2014  lei/gosp/luna 4 638,6 4 235,3 



Venit mediu gospodărie quintila I (urban), 2014  lei/gosp/luna 2 214,4 2021,9 



Consum mediu existent litri/pers/zi 24,1 24,1 



Numar persoane per gospodărie Pers/gosp 2,3 2,1 



Factura lunara medie persoana Lei/lună/gosp 39,1 18,9 



Gradul de suportabilitate  % 0,8% 0,4% 



Gradul de suportabilitate  (quintila I) % 1,7% 0,9% 



Model de calculare a gradului de suportabilitate a tarifelor 
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quintila - este una din  valori ce divizează seria de frecvenţe în 
cinci părţi egale, astfel încât, primele 20% (quintila I) reprezintă 
populaţia cu cele mai mici venituri/ cheltuieli, iar ultimele 20% 
(quintila V) cu cele mai mari venituri/ cheltuieli.  



11/03/2016 



Implementat de 
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Influența inflației asupra tarifelor serviciilor de alimentare 
cu apă și de canalizare. Tariful real și tariful nominal 



11/03/2016 



Definiţie: Valoarea banilor în timp este conceptul conform  
căruia o sumă de bani deţinută în prezent are o valoare mai 
mare decât valoarea aceleiaşi sume încasată la un anumit 
moment în viitor. Se ia în considerare astfel oportunitatea pe 
care o are cel care deţine în prezent suma de bani, de a o 
investi şi de a obține câştiguri viitoare sub formă de dobânzi  
sau profit. 



Implementat de 
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Implementat de 



Indicatorii economici care reflecta veniturile, cheltuielile respectiv 
tarifele sunt exprimați în termeni nominali sau preturi curente. 



Pentru efectuarea comparabilitatii între indicatorii financiari ai 
întreprinderii este necesara transformarea in termeni reali sau preturi 
constante sau moneda reală a indicatorilor financiari. 



Prețurile curente (termeni nominali) sunt prețurile curente de piață în 
fiecare perioadă de referință.  



Prețurile constante (termeni reali) sunt prețurile care exprimă 
prețurile nominale influiențate de inflație. 



Deflaționarea este convertirea nivelului unui indicator exprimat în 
preturi curente (termeni nominali) in nivelul aceluiași indicator dar 
exprimat in preturi constante (termeni reali). 
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Implementat de 



�� ț � � =
�� ț  � �� � �  � ��  
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Evoluția tarifului mediu pentru serviciile de alimentare cu apă 
în termeni nominali şi reali 



Implementat de 
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II.1 Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor 
prevăzute de Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



1) Calcularea cheltuielilor de bază 



2) Ajustarea cheltuielilor de bază 



3) Calculul cheltuielilor cu energia electrică  



4) Calcularea taxei pentru apă 



5) Calcularea Fondului de Rulment 



6) Calcularea rentabilității 
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II.1 Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor 
prevăzute de Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



1) Calcularea cheltuielilor de bază 



Cheltuielile de bază se estimează pentru: 



a) Cheltuielile materiale 



b) Cheltuielile cu personalul 



c) Cheltuielile de întreținere și exploatare 



d) Cheltuielile de distribuție 



e) Cheltuielile administrative 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



2. Ajustarea cheltuielilor de bază  



 � � = � 0 ×   1 + ��� � − 0,2��� � ×  1 + 0,5∆ �� + 0,5∆ ��  �
=1



 



unde: 
IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova  
0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei operatorilor 
pentru reducerea consumurilor de materiale; 
∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă 
(canalizare) în anul „n”  
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



 ∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă 



(canalizare) în anul „n”, 
∆ �� =



�� − ��−1��−1



 



 unde: 
    LRn    - lungimea reţelelor de apă în anul de reglementare „n”; 
    LRn-1 - lungimea reţelelor de apă în anul precedent; 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



  



∆NCn – modificarea numărului de consumatori deserviţi de către 
operator în anul „n”, care se determină:  



unde: 
NCn – numărul de consumatori deserviţi de operator în anul de 
reglementare „n”, cu excepţia consumatorilor casnici 
proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt 
încheiate contracte; 
NCn-1 - numărul de consumatori  deserviţi de operator  în anul 
precedent, cu excepţia consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de 
apartamente în blocurile locative, cu care sunt încheiate contracte. 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



3) Calculul cheltuielilor cu energia electrică  � � =   �� + � ×  �� + ��   
=1



× � �  



 unde: 
 Wan



j– cantitatea de energie electrică activă consumată de operator în anul de 
reglementare „n” la locul de consum, „j” în funcţie de volumele apei şi regimului 
de lucru, kWh; 
Wrifn



j– cantitatea de energie reactivă inductivă consumată în anul de 
reglementare „n” la locul de consum „j” în funcţie de volumele apei, determinată 
în conformitate cu Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de 
energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în 
instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89 
din 13 martie 2003,  kVArh; 
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unde: 
Wrcfn



j– cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua 
electrică de distribuţie  de către instalaţiile electrice  ale operatorului în 
anul de reglementare „n” la locul de consum „j” în funcţie de volumele 
apei şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu Instrucţiunea 



privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de 



distribuţie în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de 



utilizare ale consumatorilor, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89 din 13 
martie 2003,  kVArh; 
Tenj - tariful la energia electrică în anul de reglementare ”n” în locul de 
consum „j”, lei/kWh; 
kC – coeficientul de conversie  a energiei reactive în energie activă, 
kWh/kVArh. kC=0,1 kWh/kVArh. 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



4. Calcularea taxei pentru apa (separat) 



 



 



unde: 



TAan  - cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei 
pentru apa care este necesar de a fi captată (extrasă) din fondul apei pentru 
alimentarea consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă; 
CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor în anul de 
reglementare„n”, lei/m3; 
VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor în 
anul de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă 
tehnologică şi apă potabilă, m3,  



VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei dar 
pentru care, conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru apă, m3.  



 



���� = ���� ×  ���� − �����  
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor 
în anul de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă 
tehnologică şi apă potabilă, m3, care se determină conform formulei:        VACn = VAPn + VATn + VPAn − VAPPn 



 unde: 
VAPn- total de apă potabilă furnizat în anul de reglementare „n” măsurat la 
punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, m3; 
VATn- - volumul total de apă tehnologică furnizată în anul de reglementare „n” 
tuturor consumatorilor deserviţi de operator, determinat în baza indicaţiilor 
contoarelor instalate la consumatori, m3; 
VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de 
alimentare cu apă, aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3; 
VAPPn - volumul apei potabile procurate de la alte persoane în anul de 
reglementare „n”, m3; 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 



XXX 11/03/2016 



VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei 
dar pentru care, conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru apă, m3.  ����� = ����� + �����1 − ��������  



 unde:  
VATsn şi VAPsn – volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă 
furnizată în anul de reglementare „n” consumatorilor, dar pentru care, 
conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa pentru apa, m3.  



VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de 
alimentare cu apă, aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3; 
VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul 
apelor în anul de reglementare „n” pentru alimentarea tuturor 
consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, m3 
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Volumele de apă, pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică 
taxa pentru apă: 



 apa livrată populaţiei,  



 autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate 
nivelele;  



 apa livrată în scopul stingerii incendiilor;  



 apa livrată întreprinderilor societăţii orbilor, surzilor, invalizilor şi  



 instituţiilor medico-sanitare publice;  



 apa livrată întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 
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5)  Calcularea Fondului de Rulment ���� =
�



365
×  � ��� + � ��� + ����� + �� ��� + � ��� + ����� + ����� + ���� × � �



100
 



unde:  
α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de 
facturări. Pentru toţi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor 
de 5 ani, α  = 10 zile. Pentru fiecare următoare perioadă de reglementare a 
tarifelor de 5 ani, valoarea acestui indicator se stabileşte prin hotărârea 
Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 
Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în MDL 
(pînă la 12 luni) în anul „n” pe sistemul bancar, publicată de Banca Naţională 
a Moldovei. 
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 
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6) Calcularea rentabilității 
 �� = � �� × � �



100
 



unde: 



 VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului,  



Rrn – rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi 
necorporale în anul de reglementare „n” aferente furnizării serviciului 



public de alimentare cu apă şi de canalizare. Rata de rentabilitate se stabileşte la nivelul ratei medii a dobânzilor la creditele bancare acordate 



persoanelor juridice  pe un termen de peste 12 luni în valută străină pe 



sistemul bancar,  
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II.1 Elemente noi în Metodologia din 2014 
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VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor corporale şi 
necorporale amortizabile  ale operatorului,  se determină conform formulei:       VNIn = VIn − FAIn = VBIn 



unde:      



VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi necorporale 
amortizabile ale operatorului; 



FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale 
amortizabile de la darea lor în exploatare până la începutul anului „n”; 



VBIn – valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
ale operatorului la  începutul anului „n”, aferente sistemului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare.  
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VBIn În această valoare se includ valorile contabile ale imobilizărilor 
corporale şi necorporale ale operatorului date în exploatare până la 
începutul anului „n”,  
cu excepţia: 
  celor date în locaţiune,  
 a obiectelor locative,  
 de menire social – culturală,  
 imobilizărilor finanţate din donaţii,  
 din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de 



stat,  
 transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică,  
 imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor de racordare şi tarifului 



distinct achitat de consumatori,  
 a imobilizărilor în curs de execuţie, 
 a celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru 



furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi 
epurare a apelor uzate; 
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Alocarea cheltuielilor comune între activitățile desfășurate  
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principiul de repartizare



a ortizarea i o ilizărilor orporale și e orporale utilizate î  
o u  pe tru aptarea, po parea, tra sportarea și tratarea apei  
apa pota ilă și teh ologi a



volu e de apă fur izate 
consumatorilor



a ortizarea i o ilizărilor orporale și e orporale are se 
utilizează de operator pe tru desfășurarea și altor a tivități sau 
fur izării de alte tipuri de servi ii  de ât ele de ali e tare u apă și 
de a alizare, ale servi iilor de ge  auxiliar, de distri uție și 
administrative



ve iturile o ți ute pe ge uri 
de a tivități î  a ul ” -1”



Categoria de cheltuieli



Cheltuieli privind 



amortizarea
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cheltuielile materiale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, 



tra sportarea și tratarea apei  apa pota ilă și teh ologi a
volu e de apă fur izate 
consumatorilor



cheltuieli materiale ce nu pot fi alocate direct, cheltuielile materiale 



ale su diviziu ilor auxiliare, de distri uție și ad i istrative
ve iturile o ți ute pe ge uri 
de a tivități î  a ul ” -1”



Cheltuieli 



materiale



Categoria de cheltuieli principiul de repartizare



Alocarea cheltuielilor comune între activitățile desfășurate  
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cheltuielile cu personalul nemijlocit încadrat în procesul de captare, 



po pare, tra sportare și tratare a apei  apa pota ilă și 
tehnologica)



volu e de apă fur izate 
consumatorilor



heltuieli u perso alul e u pot fi alo ate dire t, se repartizează 
î tre a tivitățile desfășurate de operator și î tre tipurile de servi ii  
reglementate 



ve iturile o ți ute pe ge uri 
de a tivități î  a ul ” -1”



Categoria de cheltuieli principiul de repartizare



Cheltuielile cu 



personalul



Alocarea cheltuielilor comune între activitățile desfășurate  
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Alocarea cheltuielilor comune între activitățile desfășurate  



principiul de repartizare



cheltuielile de intretinere si exploatare utilizate în comun pentru 



aptarea, po parea, tra sportarea și tratarea apei  apa pota ilă și 
tehnologica)



volu e de apă fur izate 
consumatorilor



cheltuielide intretinere si exploatare ce nu pot fi alocate direct, 



heltuielile ateriale ale su diviziu ilor auxiliare, de distri uție și 
administrative



ve iturile o ți ute pe ge uri de 
a tivități î  a ul ” -1”



Cheltuieli de intretinere 



si exploatare



Categoria de cheltuieli
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Cheltuieli de 



distri uție
ve iturile o ți ute pe ge uri 
de a tivități î  a ul ” -1”



ve iturile o ți ute pe ge uri 
de a tivități î  a ul ” -1”



operatorii are fur izează și alte servi ii pu li e de gospodărie 
o u ală su t î  drept să alo e heltuielile ad i istrative 



proporțio al heltuielilor u 
personalul aferente 



desfășurării a tivităților  și 
fur izării servi iilor 
reglementate în anul de 



regle e tare ” -1”



Categoria de cheltuieli principiul de repartizare



Cheltuieli 



administrative



Alocarea cheltuielilor comune între activitățile desfășurate  
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  Aspectul Prevederile 



Metodologiei 2004 



Prevederile  



Metodologiei 2014  



1 Aprobarea cheltuielilor de baza Nu este necesar Obligatoriu pentru 



cheltuielile materiale, cu 



personalul, de î treți ere si 



exploatare, de distri uție si 



administrative 



2 Formule de ajustare a cheltuielilor de baza 



pentru ur ătorii 5 ani 



Nu s-a aplicat Se aplica 



3 Aprobarea planului de i vestiții pentru a 



include in tarif uzura 



Nu este necesar obligatoriu 



4 Includerea in tarif a uzurii mijloacelor fixe 



o ți ute din granturi si sau plătite de APL 



Se permite Nu se permite 



Diferențe între Metodologia din 2004 și cea din 2014 
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  Aspectul Prevederile 



Metodologiei 2004 



Prevederile  



Metodologiei 2014  



5 Procentul minim de modificare a 



cheltuielilor pentru o ajustare 



extraordi ară a tarifului 



3% 5% 



6 Ur ărirea de i stituțiile reglementate a 



domeniului de utilizare a uzurii , 



cheltuielilor de exploatare 



Nu s-a aplicat Se aplica 



7 Includerea in tarif a Fondului de rulment Nu s-a aplicat Se aplica 



Diferențe între Metodologia din 2004 și cea din 2014 
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  Aspectul Prevederile 



Metodologiei 



2004 



Prevederile Metodologiei 



2014   



8 
Aprobarea tarifelor î  lo alitățile 
urbane 



Ad i istrația 
publica locala 



Consiliile locale - examinare 



si aprobare 



ANRE – examinare si 



avizare 



9 



Aprobarea tarifelor in lo alitățile 
urbane in care întreprinderile 



a tivează in o dițiile unor 



acorduri sau contracte 



i ter ațio ale 



Nu s-a specificat ANRE 



Diferențe între Metodologia din 2004 și cea din 2014 
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Aspectul 



Prevederile 



Metodologiei 



2004 



Prevederile 



 Metodologiei  



            2014  



10 
Delegarea dreptului de aprobare a 



tarifelor ANRE de ătre APL urbane  
Nu s-a aplicat Se aplica 



11 



Separarea tarifelor pentru 



consumatori de a blocuri, 



apartamente  și case la curte  



Nu s-a aplicat Se aplica 



12 
Alte cheltuieli operationale 



(diferentele de curs valutar) 
S-a aplicat Nu este specificat 



Diferențe între Metodologia din 2004 și cea din 2014 
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Aspectul 



Prevederile 



Metodologiei 2004 



Prevederile  



Metodologiei 2014  



13 
Structura / gruparea 



cheltuielilor 



Conform noilor standarde 



de contabilitate 



14 
Tarife diferențiate pe categorii 



de consumatori  



Reducerea tarifului 



pentru populatie din 



contul majorarii la alte 



categorii 



Tarife unice 



Diferențe între Metodologia din 2004 și cea din 2014 
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Separarea cheltuielilor de producție pe trepte tehnologice  
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Vedere plan și sectiune a unui SAA cu sursă de suprafață 
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1 — captare; 2 — conducta de aspiratie; 3 — put colector; 4 — statie de pompare de treapta I; 5 — decantoare; 



6 — filtre; 7 — rezervoare de inmagazinare; 8 — statie de pompare de treapta II; 9 — conducta de aductiune; 



10 — castel de apa; 11 — conducte de aductiune; 12 — retele de distributie. 
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Vedere secțiune a unui SAA cu sursa subterană 



1 — puturi; 2 — conducta de aductiune; 3 — castel de apa; 4 — retea de 



distributie; 6 — rezervor de apa; 7 — statie de pompare de treapta II,  
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Dobândire a apei: 



1) Uzura mijloacelor fixe 



2) Consum de energie electrica 



3) Cheltuielile cu personalul 



4) Cheltuieli de intretinere si exploatare 



5) Cheltuielile materiale 



6) Alte cheltuieli 
 



 Volumul total de apă dobândit/ captat 



Separarea cheltuielilor de producție pe faze de producție. 
Sistem de alimentare cu apă 
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Înmagazinarea apei: 



1) Uzura mijloacelor fixe 



2) Consum de energie electrica 



3) Cheltuielile cu personalul  



4)  Cheltuieli de intretinere si exploatare 



5) Cheltuielile materiale 



6) Alte cheltuieli 
 



 Volumul total de apa înmagazinat 



Separarea cheltuielilor de productie pe faze de producție. 
Sistem de alimentare cu apă 
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Treapta de pompare II: 



1) Uzura mijloacelor fixe 



2) Consum de energie electrica 



3) Cheltuielile cu personalul 



4)  Cheltuieli de intretinere si exploatare 



5) Cheltuielile materiale 



6) Alte cheltuieli 
 



 Volumul total de apă pompat 



Separarea cheltuielilor de producție pe faze de producție. 
Sistem de alimentare cu apă 
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Matricea de repartizare a cheltuielilor pe trepte tehnologice 
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Treapta 
tehnologică 



Amorti- 
zarea 



Mate-
riale 



Energia 
electrică 



Perso-
nalul 



Întretinere și 
exploatare 



Total 



Dobândire 



Înmagazinare 



Pompare 
treapta II 



Pompare 
treapta III 



Distribuție 



TOTAL 
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Model  de act pentru evidența cheltuielilor de exploatare și  intreținere 
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APROBAT: 



 



Director tehnic  



 



 



ORDIN DE LUCRU nr. 



la executarea lucrărilor de montare-demontare, reparaţie, profilaxie a reţelelor de apeduct, utilajului electric, 
tehnologic, reţelelor de canalizare 



 



 



I.Descrierea generala a lucrarilor 



 
 



 



 



 



 
Tabel 1 Identificarea lucrărilor 



Date Descriere 



Obiectul Conducta de apă de aducțiune 



Zona SP1-SP2  



Adresa km 3 



Data întrării informației 20,08,2015 



Ora întrării informației 8.00 



Secția  Energo-mecanică 



Echipa de interventie Avarieri 



Responsabil furnizare informatie  
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Model  de act pentru evidența cheltuielilor de exploatare și  întreținere   
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Tabel 1 Identificarea obiectului intervenției 



Datele Descrierea 



Poziționarea zonei de interventie Căminul 123 – Căminul 128 



Anul punerii în funcțiune 1968 



Numărul de avarii pe segment in perioada 



precedenta (luna, an etc) 



8 



Materialul conductei fontă 



Diametrul conductei 300 



Localizarea avariei conductă 



Ora începerii lucrarilor 9.00 



Ora de finalizare a lucrarilor 14.00 



 



 



 



Tabel 3 Caracteristica intervenției 
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Model  de act pentru evidența cheltuielilor de exploatare și  întreținere   
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II. Execuția  lucrărilor 
2.1 Manopera: 
Cod 



normativ 



 



 



Lucrări şi condiţii de executare  



 



 



U/M 



 



 



Volum 



lucrărilor 
Normativ de timp Cost 



lei/om/oră 



Suma 



totală, lei 



Chelt. 



secție  AS+AM 
Suma 



totală 



unitate total 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



           



           



           



 Subtotal          



A verificat inginer-normator 



 



 



 



2.2 Materiale: 
Cod 
materiala 



Denumirea materialelor folosite UM  Cantitatea Preţul unit. Suma totală Notă 



       



       



 Subtotal      



 



 



 



2.3 Transport si mecanisme: 
Cod 



mecanism 



Marca transportului, tipul mecanismelor  Orele 



lucrate 



Costul 



lei-ore 



Suma 



mecanisme, lei 



Km  



parcurse 



Costul lei/km Suma 



transport, lei 



Suma totala 



         



         



         



 Subtotal        



 



 



Cheltuieli totale   ___________________ lei 



  



 



Comandatar 



A primit lucrările executate  



A primit ordinul de lucru 



A verificat îndeplinirea ordinului de lucru 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă.  



Publicat de 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania 



Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 



Chișinău, str. Bernardazzi 66 



T  + 373 22 22-83-19 



F  + 373 22 00-02-38 
I www.giz.de, www.serviciilocale.md  



 



 



 



 



Autori: 
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Implementat de 



Din numele 
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Вложенный файл

Modul_3_6_24.pdf





Calcul suportabilitate


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă


						Număr zile în an			365


						Consum mediu de apă pe locuitor			0.00


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri


						Populația conectată la sistemul de canalizare


						Număr zile în an			365


						Consum mediu la canalizare pe locuitor			0.00


						Valoarea producției facturate de apă (lei)


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)			0


						Tarif mediu apă pe m3			0.00


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)			0


						Tarif mediu canalizare pe m3			0.00


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.81


						Factura medie pe gospodărie			0


						Venitul mediu per gospodărie


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE			0.00%








Exercitiu de calcul


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri			5615303000


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă			192849


						Număr zile în an			365


						Consum mediu de apă pe locuitor			79.77


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri			4538089000


						Populația conectată la sistemul de canalizare			141695


						Număr zile în an			365


						Consum mediu la canalizare pe locuitor			87.75


						Valoarea producției facturate de apă (lei)			15383570


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)			5615303


						Tarif mediu apă pe m3			2.74


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)			6851740


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)			4538089


						Tarif mediu canalizare pe m3			1.51


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.81


						Factura medie pe gospodărie			36.0032879086


						Venitul mediu per gospodărie			1505


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE			2.39%








Sheet2
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Вложенный файл

Modul_3_6_25.xls





Calcul suportabilitate


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă


						Număr zile în an			365


						Consum mediu de apă pe locuitor			0.00


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri


						Populația conectată la sistemul de canalizare


						Număr zile în an			365


						Consum mediu la canalizare pe locuitor			0.00


						Valoarea producției facturate de apă (lei)


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)			0


						Tarif mediu apă pe m3			0.00


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)			0


						Tarif mediu canalizare pe m3			0.00


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.81


						Factura medie pe gospodărie			0


						Venitul mediu per gospodărie


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE			0.00%








Exercitiu de calcul


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri			5615303000


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă			192849


						Număr zile în an			365


						Consum mediu de apă pe locuitor			79.77


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri			4538089000


						Populația conectată la sistemul de canalizare			141695


						Număr zile în an			365


						Consum mediu la canalizare pe locuitor			87.75


						Valoarea producției facturate de apă (lei)			15383570


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)			5615303


						Tarif mediu apă pe m3			2.74


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)			6851740


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)			4538089


						Tarif mediu canalizare pe m3			1.51


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.81


						Factura medie pe gospodărie			36.0032879086


						Venitul mediu per gospodărie			1505


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE			2.39%








Exercitiu de calcul (2)


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri			545000000


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă			39800


						Număr zile în an			365


						Consum mediu de apă pe locuitor			37.52


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri			464408000


						Populația conectată la sistemul de canalizare			30211


						Număr zile în an			365


						Consum mediu la canalizare pe locuitor			42.12


						Valoarea producției facturate de apă (lei)			7530020


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)			545000


						Tarif mediu apă pe m3			13.82


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)			5551740


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)			464408


						Tarif mediu canalizare pe m3			11.95


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.3


						Factura medie pe gospodărie			85.7812596053


						Venitul mediu per gospodărie			1505


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE			5.70%
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Exercitiu de calcul


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri			5615303000


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă			192849


						Număr zile în an


						Consum mediu de apă pe locuitor


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri			4538089000


						Populația conectată la sistemul de canalizare			141695


						Număr zile în an


						Consum mediu la canalizare pe locuitor


						Valoarea producției facturate de apă (lei)			15383570


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)


						Tarif mediu apă pe m3


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)			6851740


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)


						Tarif mediu canalizare pe m3


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.81


						Factura medie pe gospodărie


						Venitul mediu per gospodărie			1505


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE








Exercitiu de calcul (2)


			


						Calculul suportabilității


						Cantitatea de apă vândută populației (m3) * 1000 litri			545000000


						Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă			39800


						Număr zile în an


						Consum mediu de apă pe locuitor


						Cantitatea de canalizare facturată  populației (m3) * 1000 litri			464408000


						Populația conectată la sistemul de canalizare			30211


						Număr zile în an


						Consum mediu la canalizare pe locuitor


						Valoarea producției facturate de apă (lei)			7530020


						Cantitatea producției de apă facturate (m3)


						Tarif mediu apă pe m3


						Valoarea producției facturate de canalizare (lei)


						Cantitatea producției de canalizare facturată (m3)


						Tarif mediu canalizare pe m3


						Mărime godpodărie medie (număr)			2.3


						Factura medie pe gospodărie


						Venitul mediu per gospodărie			1599


						RATA MEDIE DE SUPORTABILITATE
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Ajustarea ch materia


			


						Ajustarea cheltuielilor materiale


						Categoria de cheltuieli									cheltuielile materiale


															2016			2017			2018			2019			2020


															1			2			3			4			5


						CMn			cheltuielile materiale în anul ”n”						6,307			12,299			15,989			18,572			20,361


						CM0			cheltuielile materiale în anul de bază			6,000


						IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


						0,2*IPCMn									0.0128			0.01			0.01			0.01			0.01


						ΔLRn			modificarea lungimii rețelelor						0.000			1.500			0.100			0.091			0.083


						LRn			lungimea rețelelor în anul ”n”			2,000			2000			5000			5500			6000			6500


						LRn-1			lungimea rețelelor în anul ”n-1”						2000			2000			5000			5500			6000


						ΔNCn			modificarea numărului de consumatori						0.00			0.25			0.40			0.14			0.03


						NCn			numărul de consumatori în anul ”n”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte			400			400			500			700			800			820


						NCn-1			numărul de consumatori în anul ”n-1”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						400			400			500			700			800








Ajustarea ch cu personalul


			


						Ajustarea cheltuielilor cu personalul


						Categoria de cheltuieli									cheltuielile cu personalul


															2016			2017			2018			2019			2020


															1			2			3			4			5


						CPn			cheltuielile cu personalul  în anul ”n”						2628.2346428571			2945.6138868507			3239.636208942			3550.7988356976			3926.062207386


						CP0			cheltuielile cu personalul în anul de bază			2300


						IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


						0,2*IPCMn									0.0128			0.01			0.01			0.01			0.01


						ΔLRn			modificarea lungimii rețelelor						0.1428571429			0.125			0.0444444444			0.0638297872			0.1


						LRn			lungimea rețelelor în anul ”n”						4000			4500			4700			5000			5500


						LRn-1			lungimea rețelelor în anul ”n-1”						3500			4000			4500			4700			5000


						ΔNCn			modificarea numărului de consumatori						0.03125			0.0303030303			0.0705882353			0.043956044			0.0263157895


						NCn			numărul de consumatori în anul ”n”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						165			170			182			190			195


						NCn-1			numărul de consumatori în anul ”n-1”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						160			165			170			182			190








Ajustarea ch de întreț și explo


			


						Ajustarea cheltuielilor de intretinere si exploatare


						Categoria de cheltuieli									cheltuielile de întreținere și exploatare


															2016			2017			2018			2019			2020


															1			2			3			4			5


						CIEn			cheltuielile de întreținere și exploatare în anul ”n”						4505.1428571429			4919.616			5252.8379904			5707.040832804			6410.1482634054


						CIE0			cheltuielile de întreținere și exploatare în anul de bază			4000


						IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


						0,2*IPCMn									0.0128			0.01			0.01			0.01			0.01


						ΔLRn			modificarea lungimii rețelelor						0.1428571429			0.125			0.0444444444			0.0638297872			0.1


						LRn			lungimea rețelelor în anul ”n”						4000			4500			4700			5000			5500


						LRn-1			lungimea rețelelor în anul ”n-1”						3500			4000			4500			4700			5000


						K			raportul dintre cheltuielile de întreținere și exploatare revenite întreținerii și exploatării rețelelor AA (sau C) în anul de bază și a sistemului AA și C						0.5			0.4			0.6			0.7			0.8


						K este raportul dintre cheltuielile de întreţinere şi exploatare revenite întreţinerii şi exploatării reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (respectiv a reţelei publice de canalizare) în anul de bază şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din anul de bază








Ajustarea ch de distributie


			


						Ajustarea cheltuielilor de distributie


						Categoria de cheltuieli									cheltuielile de distribuție


															2016			2017			2018			2019			2020


															1			2			3			4			5


						CDn			cheltuielile de distribuție  în anul ”n”						5,420			5,808			6,467			7,021			7,494


						CD0			cheltuielile de distribuție în anul de bază			5000


						IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


						0,2*IPCMn									0.0128			0.01			0.01			0.01			0.01


						ΔNCn			modificarea numărului de consumatori						0.031			0.030			0.071			0.044			0.026


						NCn			numărul de consumatori în anul ”n”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						165			170			182			190			195


						NCn-1			numărul de consumatori în anul ”n-1”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						160			165			170			182			190








Ajustarea Ch administrative


			


						Ajustarea cheltuielilor administrative


						Categoria de cheltuieli									cheltuielile administrative


															2016			2017			2018			2019			2020


															1			2			3			4			5


						CAn			cheltuielile administrative în anul ”n”						5,256			5,466			5,685			5,912			6,149


						CA0			cheltuielile administrative în anul de bază			5000


						IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


						0,2*IPCMn									0.0128			0.01			0.01			0.01			0.01
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Ajustarea ch materia


			


			Ajustarea cheltuielilor materiale


			Categoria de cheltuieli									cheltuielile materiale


												2016			2017			2018			2019			2020


												1			2			3			4			5


			CMn			cheltuielile materiale în anul ”n”


			CM0			cheltuielile materiale în anul de bază			6,000


			IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


			0,2*IPCMn


			ΔLRn			modificarea lungimii rețelelor


			LRn			lungimea rețelelor în anul ”n”			2,000			2000			5000			5500			6000			6500


			LRn-1			lungimea rețelelor în anul ”n-1”						2000			2000			5000			5500			6000


			ΔNCn			modificarea numărului de consumatori


			NCn			numărul de consumatori în anul ”n”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte			400			400			500			700			800			820


			NCn-1			numărul de consumatori în anul ”n-1”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						400			400			500			700			800








Ajustarea ch cu personalul


			


			Ajustarea cheltuielilor cu personalul


			Categoria de cheltuieli									cheltuielile cu personalul


												2016			2017			2018			2019			2020


												1			2			3			4			5


			CPn			cheltuielile cu personalul  în anul ”n”


			CP0			cheltuielile cu personalul în anul de bază			2300


			IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


			0,2*IPCMn


			ΔLRn			modificarea lungimii rețelelor


			LRn			lungimea rețelelor în anul ”n”						4000			4500			4700			5000			5500


			LRn-1			lungimea rețelelor în anul ”n-1”						3500			4000			4500			4700			5000


			ΔNCn			modificarea numărului de consumatori


			NCn			numărul de consumatori în anul ”n”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						165			170			182			190			195


			NCn-1			numărul de consumatori în anul ”n-1”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						160			165			170			182			190








Ajustarea ch de întreț și explo


			


			Ajustarea cheltuielilor de intretinere si exploatare


			Categoria de cheltuieli									cheltuielile de întreținere și exploatare


												2016			2017			2018			2019			2020


												1			2			3			4			5


			CIEn			cheltuielile de întreținere și exploatare în anul ”n”


			CIE0			cheltuielile de întreținere și exploatare în anul de bază			4000


			IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


			0,2*IPCMn


			ΔLRn			modificarea lungimii rețelelor


			LRn			lungimea rețelelor în anul ”n”						4000			4500			4700			5000			5500


			LRn-1			lungimea rețelelor în anul ”n-1”						3500			4000			4500			4700			5000


			K			raportul dintre cheltuielile de întreținere și exploatare revenite întreținerii și exploatării rețelelor AA (sau C) în anul de bază și a sistemului AA și C						0.5			0.4			0.6			0.7			0.8


			K este raportul dintre cheltuielile de întreţinere şi exploatare revenite întreţinerii şi exploatării reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (respectiv a reţelei publice de canalizare) în anul de bază şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din anul de bază








Ajustarea ch de distributie


			


			Ajustarea cheltuielilor de distributie


			Categoria de cheltuieli									cheltuielile de distribuție


												2016			2017			2018			2019			2020


												1			2			3			4			5


			CDn			cheltuielile de distribuție  în anul ”n”


			CD0			cheltuielile de distribuție în anul de bază			5000


			IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


			0,2*IPCMn


			ΔNCn			modificarea numărului de consumatori


			NCn			numărul de consumatori în anul ”n”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						165			170			182			190			195


			NCn-1			numărul de consumatori în anul ”n-1”, cu excepția consumatorilor casnici proprietari/ chiriași de apartamente  în blocuri locative, cu care  sunt încheiate contracte						160			165			170			182			190








Ajustarea Ch administrative


			


			Ajustarea cheltuielilor administrative


			Categoria de cheltuieli									cheltuielile administrative


												2016			2017			2018			2019			2020


												1			2			3			4			5


			CAn			cheltuielile administrative în anul ”n”


			CA0			cheltuielile administrative în anul de bază			5000


			IPCMn			indicele prețurilor de consum						0.064			0.05			0.05			0.05			0.05


			0,2*IPCMn
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1 Planificarea financiară  


În vederea realizării unei planificări financiare corecte se vor utiliza elementele incluse 
în toate celelalte module de curs, unde se regăsesc informații detailate despre 
componentele planificării financiare, cum ar fi: previzionarea/analiza veniturilor și 
cheltuielilor, utilizarea indicatorilor financiari rezultați în urma analizei financiare, 
elemente din raportarea financiară, planificarea și prioritizarea investițiilor. 


Riscul financiar este unul dintre acele riscuri cu care se poate confrunta orice 
companie de apă, care se manifestă prin apariția unor dereglări în sistemul de încasări 
și plăti, dereglări care, necontrolate, pot duce la insolvabilitatea firmei.  


1.1 Ce este planificarea financiară? 


Planificarea Financiară este un proces în cadrul căruia sunt elaborate şi 
implementate strategii cuprinzătoare în scopul realizării obiectivelor şi politicilor 
financiare ale unei companii. Aceste strategii sunt elaborate pe baza proiecțiilor 
privitoare la viitor, realizate pentru diferite orizonturi de timp. Compania de apă 
evaluează probabilitatea de realizare a acestor proiecții, obiective şi elaborează un 
răspuns (un plan financiar) pentru a diminua consecințele financiare defavorabile. 


Planificarea financiară este un proces prin care trebuie să previzionați: 


 care vor fi resursele financiare necesare funcționarii și dezvoltării companiei;  


 când este nevoie de aceste resurse;  


 de unde vor fi ele procurate;  


 care sunt posibilele riscuri de înfruntat.  


 


Previziunea financiară exprimă planul de dezvoltare financiară a companiei pe baza 
potenţialului și a oportunităților de care aceasta dispune. 


Planul financiar reprezintă un ansamblu de decizii cu impact financiar, menite să 
asigure nu numai funcționarea companiei, ci și dezvoltarea ei. 


Perioadele pentru care se face planificarea financiară sunt: 


 pe termen scurt (1 an) – se vizează realizarea unui beneficiu maxim, de obicei 
prin creşterea volumului vânzărilor și/sau reducerea costurilor de exploatare;  


 pe termen mediu (1-5 ani) – se urmărește utilizarea cu o eficiență crescută a 
resurselor disponibile, atât a resurselor financiare cât și a resurselor umane;  


 pe termen lung (5-25 ani) – în principal planificarea financiară pentru perioade 
lungi de timp, este o componentă a Master Planurilor prin care se determină în 
general investiții de anvergură pentru o perioadă mai lungă de timp.  


Resursele de care dispun companiile pentru acoperirea nevoilor financiare sunt:  


 interne  


o autofinanțarea, în cazul companiilor de apă, practic se referă la veniturile 
realizate din emiterea facturilor cu consumurile de apă/canalizare; 


o cesiunea de active (vânzarea unor elemente de activ pentru a-si putea 
procura capital), aceasta nu este o procedură des întâlnită în sectorul de apă, 
dar poate fi unul dintre sursele de finanțare proprii ale companiilor de apă. 
Fezabile sunt vânzările activelor casate: cum ar fi rețele de oțel sau alte 
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metale care sunt dezafectate și valorificate, utilaje depășite moral sau fizic 
valorificate, terenuri neutilizate, etc.;  


 externe  


o împrumuturi bancare de la bănci sau instituții financiare 


o credite comerciale  


o subvenții (finanțări din partea statului sau a bugetelor locale);  


o creșterea capitalului prin aporturi în numerar sau în natură etc.  


 


Pentru a evita un blocaj financiar, trebuie să respectați următoarele reguli: 


 să stabiliți nevoile de finanţare;  


 să găsiți sursele de finanţare internă;  


 să determinați necesarul de finanţare externă, dacă e cazul;  


 să stabiliți momentul când se vor face împrumuturile, dacă e cazul.  


Echilibrul financiar se obține atunci când firma nu își depășește capacitatea de a se 
împrumuta. 


1.2 Care sunt instrumentele şi tehnicile de planificare financiară utilizate 
de companiile de apă? 


Dacă puneți această întrebare directorilor generali și/sau directorilor economici, veți 
obține răspunsuri diferite în funcţie de experiența persoanei care răspunde la întrebare. 
Pentru unii, acestea pot fi ultimele tehnici de planificare financiară, cum ar fi 
managementul reducerii cheltuielilor, prognoza financiară, taxele de impact sau 
finanțarea creatoare. Totuşi, uneori, companiile sunt prea ocupate şi trec cu vederea 
bazele acestei discipline.  


Bazele planificării financiare sunt: 


 planificarea bugetară; 


 prognoza financiară; 


 strategiile de dezvoltare economică. 


Aplicate corect, aceste strategii de bază pot asigura, pentru viitor, sănătatea financiară 
a unei companii de apă. 


Pentru diferiţi oameni, planificarea financiară poate însemna lucruri diferite. Motivația 
acestei 


stări de lucruri constă în faptul că există o mulțime de tipuri diferite de instrumente şi 
tehnici financiare. 


Cele mai obișnuite instrumente şi tehnici de planificare sunt: 


 planificarea bugetară, des utilizată printre companiile de apă din România 


 prognoza financiară, 


 programarea capitalului, 


 planificarea datoriei, 


 monitorizarea tendințelor, 


 planificarea strategică şi planificarea dezvoltării economice, utilizată în general la 
planuri pe termen mediu (5 ani) și la planuri pe termen lung (20-25), acestea fiind 
în general Master Planuri elaborate cu ajutorul consultanților externi. 
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În continuare vom expune o descriere a acestora: 


Planificarea bugetară 


Planificarea bugetară este, de departe, cea mai des folosită unealtă din trusa 
instrumentelor de planificare financiară, aceasta fiind și cea mai utilizată printre 
companiile de apă din România și nu numai. În secțiunea următoare va fi detailată 
realizarea managementului prin buget. Planificarea bugetară este procesul de politică a 
obiectivelor, în cadrul căruia se alocă resurse limitate pentru a se obține un rezultat 
final optim dorit. Un buget anual alocă veniturile pentru a furniza fondurile necesare 
funcționării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, şi a întreținerii activelor. 


Prognoza financiară 


Prognoza financiară este un proces care, pe baza unui anumit set de ipoteze 
administrative şi economice, furnizează proiecții referitoare la veniturile şi cheltuielile 
din anii viitori. Cu ajutorul prognozei financiare se poate stabili cu o acuratețe destul de 
mare volumul veniturilor și a cheltuielilor ce se vor realiza în anii următori, luând în 
calcul în cazul companiilor de apă componenta extinderilor în localități noi sau a 
extinderii rețelelor existente. Astfel crește numărul consumatorilor, prin urmare și 
veniturile prognozate vor crește, dar determinând și cheltuieli aferente.  


Programarea investiţiilor de capital  


Este un proces care furnizează un plan multianual de dezvoltare a capitalului, destinat 
fundamentării dezvoltării activelor companiilor de apă , pe termen scurt şi pe termen 
lung. Planul de dezvoltare a capitalului (PDC) poate fi considerat o legătură între planul 
de investiții și finanțarea acestora prin bugetul companiei și a resurselor externe atrase 
sau ce se vor atrage prin programe investiționale. 


Planificarea datoriei (împrumuturilor) 


Planificarea datoriei (împrumuturilor) este un proces prin care se determină tipul optim 
şi mărimea optimă a creditelor necesare, pentru a se finanța programul de dezvoltare 
de capital al companiei pe termen lung şi pe termen scurt. Planificarea datoriei 
(împrumuturilor) realizează legătura dintre programul de dezvoltare a capitalului şi 
bugetul operaţional anual, în cadrul căruia este finanțat serviciul datoriei. 


Monitorizarea tendințelor 


Monitorizarea tendințelor utilizează mai mulți indicatori economici şi financiari, pentru a 
urmări situaţia financiară a unei companii. De-a lungul timpului, companiile de apă 
monitorizează şi urmăresc în mod regulat acești indicatori pentru a identifica tendințele 
esențiale care apar în evoluţia lor. O mare parte dintre acești indicatori sunt utilizaţi de 
către instituțiile financiare, bănci sau de către acționari, ca instrumente în cadrul 
analizei de credit pentru a evalua situaţia financiară a companiei. 


Planificarea strategică 


Planificarea strategică este un proces sistematic, pe baza căruia compania anticipează 
viitorul şi își face planuri de viitor. Rezultatul este un document scris numit plan 
strategic, care ghidează compania în drumul ei spre viitor. Pentru a pune în practică 
dezideratele planificării strategice, trebuie elaborat un plan de finanţare care să o 
susțină. 


Planificarea dezvoltării economice 


Planificarea dezvoltării economice este un proces care utilizează obiectivele și 
oportunităților strategice ale companiei pentru a stimula creşterea şi activitatea 
economică prosperă. Pentru a evalua impactul diferitelor strategii de dezvoltare 
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economică asupra veniturilor şi cheltuielilor operaţionale viitoare ale companiei, se 
folosesc instrumente cum ar fi: analiza impactului investițiilor sau extinderilor şi analiza 
de scenarii.  


După cum se observă, planificarea financiară dispune de unelte şi tehnici multe şi 
variate, pentru a face față diferitelor nevoi. Totuşi, prima parte a acestui modul de 
studiu se va focaliza în primul rând asupra prognozei financiare, ca unul dintre 
instrumentele de bază ale planificării financiare. 


Planificarea bugetară, va fi tratată în cea dea doua parte a acestui modul de curs. Ea 
se bazează pe managementul companiilor de apă prin buget, o tehnică des întâlnită în 
cadrul companiilor de apă.  


Programarea investiţiilor de capital, este detailată în cadrul modulului de curs nr. 4 
Prioritizarea investițiilor și planificarea pe termen lung. 


Monitorizarea tendințelor (adică analiza situației financiare) sunt tratate şi discutate, 
detaliat, în celelalte module de curs, inclusiv în modulul de curs nr. 3 Principalii 
indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, analiza financiară și rapoartele financiare. 


1.3 Ce este prognoza financiară? 


PROGNOZA FINANCIARĂ este un proces în cadrul căruia compania de apă 
generează proiecții asupra cheltuielilor şi veniturilor din anii viitori, pe baza unui set de 
presupuneri / ipoteze bine definite. Aceste aspecte sunt pe larg tratate în cadrul 
modulului de curs nr. 2 și respectiv nr. 3, Previzionarea/analiza veniturilor și 
cheltuielilor din perspectiva managementului financiar și respectiv Principalii indicatori 
financiari în domeniul Apă-Canal, analiza financiară și rapoartele financiare. 


Prognozele sunt instrumente de management financiar, care pot prevedea impactul 
financiar viitor. Atunci când se aplică pe perioade mai lungi decât bugetul anual, 
prognozele leagă bugetul anual de alte eforturi de planificare şi dezvoltare ale 
companiei pe termen mai lung. În acest stadiu, prognozele financiare multianuale 
asupra veniturilor şi cheltuielilor corelează bugetul anual cu programarea investiţiilor de 
capital, planificarea datoriei (împrumuturilor), contractele de muncă, planificarea 
strategică şi planificarea dezvoltării economice a companiei. Procesul de prognoză 
financiară este stabilit de către directorul general, economic și tehnic, pentru a 
satisface necesităţile, obiectivele şi constrângerile specifice ale companiilor de apă. 
Aceștia vor alcătui o echipă cu care vor colabora în vederea realizării prognozelor 
financiare și implicit a planificării financiare. 


În consecință, există multe abordări posibile şi nu se poate spune că există o singură 
soluție corectă. Cu toate acestea, se pot face unele generalizări privitoare la procesul 
şi rezultatele ce se așteaptă de la prognozele financiare multianuale. 


Spre deosebire de bugetul anual, care este în general echilibrat, adică veniturile sunt 
egale cu cheltuielile, prognozele tind să fie dezechilibrate, cheltuielile depășind 
veniturile. Motivul acestei stări de fapt constă în metodologia de prognoză utilizată, 
care se bazează pe politici, programe şi ipoteze economice curente. Aceste politici şi 
ipoteze afectează, în mod diferit, veniturile şi cheltuielile, deoarece ele au rate de 
creștere diferite, făcând, în acest fel, ca un buget echilibrat să devină dezechilibrat în 
viitor. 


Prognozele privitoare la cheltuieli sunt, în principal, prelungiri ale cheltuielilor 
operaționale curente sau ale programelor de investiții planificate şi aprobate, care se 
află sub controlul managementului companiei și a acționarilor companiei.  
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Prognozele de venituri, pe de altă parte, se bazează, în primul rând pe prognoza 
volumului facturilor, care trebuie realizată corect și bazată pe volumul facturilor din 
lunile/anii precedenți și corelată cu previziunile cu privire la extinderile de rețele sau 
extinderile în alte localități. În lipsa unor proiecte de investiții cu finanțare externă 
(europeană, fonduri guvernamentale, împrumuturi ale instituțiilor financiare, etc.) 
extinderea și dezvoltarea companiei este dificilă. Mărimea companiei de apă și a 
numărului de consumatori determină atât nevoile de investiții cât și potența acesteia de 
dezvoltare. Companiile cu un număr mai mic de 100.000 de consumatori deserviți 
întâmpină, în general, dificultăți în a accesa fonduri externe, în principal europene și de 
la instituții financiare. 


Prognoza financiară are la bază două scopuri: 


 poate cuantifica impactul viitor al deciziilor, programelor şi politicilor curente 
(analiza de impact), 


 poate identifica şi analiza opțiunile privind ajustarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 
scpul de a anula diferența dintre venituri şi cheltuieli (analiza de decalaj). 


 


1.4 Planificarea financiară pe termen scurt 


Elementele-cheie ale planificării financiare pe termen scurt sunt: 


 determinarea necesarului de fond de rulment si al trezoreriei  


 planul de trezorerie.  


 


Necesarul de fond de rulment si trezoreria netă 


Fondul de rulment este partea din capitalul permanent destinată și utilizată pentru 
finanțarea activităţii curente de exploatare. Necesarul de fond de rulment (NFR) este 
un element de activ reprezentând activele circulante care trebuie finanțate din fondul 
de rulment.  


  


 


 


Unde: AC = active circulante (mai puţin disponibilitățile băneşti)  


DC = datoriile curente (pe termen mai mic de un an)  


 
Trezoreria neta reprezintă diferența dintre fondul de rulment (FR) și necesarul de fond 
de rulment(NFR). 


 


 


 


 


 


 


 


TN = FR - NFR 


NFR = AC -DC 
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Planul de trezorerie 


Planul de trezorerie este baza planificării pe termen scurt, scopul lui fiind acela de a 
prognoza încasările și plățile viitoare. 


De obicei se folosesc două planuri de trezorerie: un plan anual și un plan zilnic. 


Planul anual servește următoarelor scopuri: 


 recapitularea în fiecare lună a încasărilor și plaților;  


 compararea rezultatelor obţinute cu prognozele făcute și, dacă este cazul, 
efectuarea corecțiilor necesare;  


 previzionarea din timp a deficitului de mijloace financiare și căutarea din timp a 
celor mai bune soluții pentru acoperirea lui;  


 determinarea excedentului de mijloace financiare și căutarea din timp a celor mai 
bune soluții de plasare a lui (investiții, reparații, înlocuiri, etc.).  


 


Prin planul zilnic se urmărește: 


 controlul încasărilor și plaților zilnice cu scopul de a forţa accelerarea încasărilor 
și/sau, atunci când este cazul, întârzierea plaților;  


 limitarea la maximum a apelării la credite pentru acoperirea nevoilor de finanţare.  


 


Pentru o companie de apă care lucrează cu sistemul bugetelor pentru fiecare 
departament, planul de trezorerie este alcătuit din totalitatea planurilor departamentale. 


Este necesar să aveți în permanență un nivel minimal de lichiditate. Acest nivel trebuie: 


 să vă acopere desincronizările la încasări/plăţi, generate de factori neprevăzuți;  


 să prevină posibilele probleme ce pot apărea din cauza imposibilității de plata din 
partea clienților (creanțe de încasat prea mari;  


 


Situaţia soldurilor lunare ale planului de trezorerie vă indică cum trebuie să procedați la 
un moment dat: 


 dacă soldurile lunare sunt pozitive, înseamnă că nu aveți probleme de finanţare 
pe termen scurt;  


 dacă soldurile lunare sunt negative, trebuie să luați in calcul acoperirea nevoii de 
lichidități prin contractarea de credite sau analizarea posibilității reducerii 
costurilor fixe sau variabile. 


Un plan de trezorerie nu este altceva decât un instrument care vă ajută să gestionați 
corect compania de apă și a cărui valoare depinde de corectitudinea datelor utilizate. 
Cu cat veți fi mai corect (deși de multe ori este dificil de realizat acest lucru), cu atât vor 
fi mai mari șansele dvs. de a lua decizii corecte. 


1.5 Planificarea financiară pe termen mediu și lung 


Procesul pregătirii planificării financiare pe termen mediu și lung nu este foarte simplu 
și necesită pregătire profesională corespunzătoare. De aceea, este recomandat ca 
primul proces de planificare financiară pe termen mediu și/sau lung să fie realizată cu 
asistență din partea unui consultant extern, în vederea deprinderii și obișnuirii cu 
procesul de întocmire și realizare a planificării financiare.  
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Procesul și etapele realizării planificării financiare pe termen mediu și lung sunt identice 
cu cele aferente planificării financiare pe termen lung. 


Planificarea financiară pe termen mediu și lung, de obicei, se realizează în cazul 
pregătirii unor investiții majore din fonduri externe cum ar fi împrumuturi bancare, 
împrumuturi de la instituții financiare (BERD- Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, BEI-Banca Europeană de Investiții, BM-Banca Mondială, și altele) sau 
investiții din fonduri guvernamentale din Republica Moldova, România, Germania, sau 
alte țări. 


1.6 Procesul și etapele planificării financiare 


Procesul planificării cuprinde mai multe etape în vederea realizării acestuia. 


Procesul de planificare financiară este practic un proces de tip PDCA (PLAN → DO → 
CHECK → ACT), adică PLANIFICĂM → FACEM → VERIFICĂM → ACȚIONĂM, care 
este descris în cadrul modulului nr. 2 – Previzionarea/analiza veniturilor și cheltuielilor 
din perspectiva managementului financiar la subcapitolul II.1.2. 


Procesul planificării cuprinde, în principiu, minim 6 etape, și anume: 


 Stabilirea obiectivelor financiare; 


 Colectarea informațiilor relevante; 


 Analizarea datelor; 


 Definitivarea planului financiar și a concluziilor; 


 Implementarea concluziilor; 


 Monitorizarea rezultatelor și reluarea procesului de planificare financiară. 


În continuare vor fi descrise toate etapele, pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere 
a ceea ce trebuie să reprezinte și să conțină fiecare etapă în parte. 


Figura 1-1: Etapele planificării financiare 
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Stabilirea obiectivelor financiare 


Înaintea începerii procesului de planificare financiară este obligatorie stabilirea echipei 
care va realiza, analiza și implementa acest plan financiar. 


Stabilirea obiectivele planificării financiare este, în general, efectuată de către 
conducerea companiei de apă, și anume prin consultare managementul companiei 
(Directorul General, Directorul Economic, Directorul Tehnic și Producție, Directorul 
Comercial, Directorul pentru Investiții ,etc.) își stabilește obiectivele pe care dorește să 
le atingă prin această planificare financiară. Obiectivele planificării financiare vor fi 
diferite în funcție de termenul pentru care se realizează planificarea financiară. 


Obiectivele pe termen scurt pot diferi de cele pe termen lung.  


Unele dintre obiectivele planificării financiare pot fi: achitarea datoriilor către furnizori 
(de energie electrică, materiale, etc.), reducerea volumului creanțelor de încasat, 
achitarea tuturor drepturilor salariale, contractarea unui împrumut pentru activitatea 
curentă, contractarea unui împrumut pentru investiții în extinderi sau înlocuiri, 
împrumuturi pentru reparații, împrumuturi pentru cofinanțarea unor proiecte de 
investiții, creşterea gradului de contorizare, înlocuirea contoarelor depășite metrologic, 
schimbarea pompelor cu unele cu eficiență energetică crescută, etc. 


Toate obiectivele stabilite trebuie să fie realizabile practic. Nu se vor stabili obiective 
irealizabile, care se cunoaște din experiența conducerii că este imposibil de realizat. 


Colectarea informațiilor relevante 


În funcție de obiectivele propuse, se vor colecta datele relevante în vederea realizării 
planului financiar. Se recomandă studierea tuturor modulelor de curs, în vederea 
stabilirii și înțelegerii datelor necesare de colectat în vederea realizării planului financiar 
corect. 


Analizarea datelor 


În urma colectării tuturor datelor necesare planificării financiare și a calculării tuturor 
indicatorilor și a realizării previziunilor necesare, se trece la analizarea acestora. 


În această etapă este foarte important ca datele culese să fie în concordanță cu 
obiectivele propuse.  


De asemenea se analizează tipul de date culese și în această etapă, echipa 
desemnată pentru planificarea financiară va stabili dacă mai sunt necesare date 
suplimentare sau nu. 


Definitivarea planului financiar și a concluziilor 


În această etapă membrii executivi ai echipei stabilite vor definitiva și scrie raportul 
financiar în formă finală și vor stabili împreună cu întreaga echipă (care va include și 
echipa managerială) concluziile planului financiar. 


Concluziile planului financiar reprezintă pașii și acțiunile care se vor întreprinde în 
vederea atingeri obiectivelor stabilite în prima etapă a planului financiar. 


Implementarea concluziilor 


Această etapă reprezintă perioada în care se trece efectiv la acțiunile stabilite în 
vederea obținerii rezultatului dorit.  


Echipa managerială se va asigura periodic că acțiunile propuse sunt întocmai 
implementate de persoanele responsabile desemnate pentru implementare. 
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Monitorizarea rezultatelor și reluarea procesului de planificare financiară 


Această etapă este una relevantă și importantă în procesul de planificare financiară. 


Echipa stabilită inițial va colecta din nou datele relevante pentru a determina succesul 
planului financiar. De asemenea, pentru a măsura și evalua dacă acțiunile și măsurile 
întreprinse au avut ca rezultat obiectivele propuse inițial sau dacă aceste acțiuni au 
avut doar parţial efectul scontat.  


Odată cu această analiză, procesul planului financiar nu se încheie. 


Pentru eficientizarea maximă a resurselor de care dispune sau ar putea dispune 
compania de apă se va trece din nou la punctul 1 al planificării financiare și anume se 
reia din nou întreg procesul de planificare financiară, atât în cazul planificărilor pe 
termen scurt cât și în cazul planificărilor pe termen lung. 


1.7 Persoanele responsabile cu planificarea financiară 


Echipa care se va desemna în vederea realizării planificării financiare diferă de la o 
companie la alta, deoarece fiecare companie are o structura diferită organizatorică și 
numerică. 


Companiile care deservesc un număr mai mic de 10.000 de consumatori au o 
capacitate redusă de a realiza planificări financiare din lipsa de personal pregătit și de 
resurse financiare. 


Aceștia vor realiza cu resurse interne umane și financiare, în general, doar planificări 
pe termen de scurt (de 1 an) și se rezumă de obicei la o planificare bugetară. 


Totuși pentru a-și maximiza resursele disponibile și cele care ar putea fi disponibile (din 
surse externe) este recomandată implicarea întregului personal calificat care poate să 
ajute la realizarea unui buget/plan financiar cât mai corect. 


Echipa desemnată chiar dacă va cuprinde doar conducerea managerială (Director 
General, Director Tehnic și Director Economic/Contabil Șef) și de asemenea 1-3 
persoane disponibile, scopul realizării planificărilor financiare sunt aceleași, și anume: 
realizarea unui beneficiu maxim, de obicei prin creşterea volumului vânzărilor și/sau 
reducerea costurilor de exploatare și utilizarea cu o eficiență crescută a resurselor 
disponibile, atât a resurselor financiare cât și a resurselor umane. 


Avantajul companiilor de apă care au un număr mic de consumatori este că planul 
financiar nu are o complexitate mare, din lipsa resurselor financiare și umane 
disponibile. Dar acest avantaj este totodată și un dezavantaj, deoarece companie de 
apă nu are puterea financiară și umană necesară extinderii și dezvoltării, fiind expus 
posibilității preluării prin absorbție de către alte companii de apă mai mari din sectorul 
de apă din Republica Moldova. 


Companiile care deservesc peste 10.000 de consumatori, până la 100.000 de 
consumatori au o structură organizatorică propice și suficientă realizării planificărilor 
financiare atât pe termen scurt cât și pe termen mediu (de 5 ani). 


Pe lângă conducerea companiei de apă, echipa desemnată pentru întocmirea și 
implementarea planurilor financiare va cuprinde obligatoriu cel puţin un contabil, un 
economist și o persoană cu pregătire tehnică (inginer, maistru, etc.). 


Chiar dacă există o capacitate crescută față de companiile de apă care deservesc sub 
10.000 de consumatori, totuși timpul pe care îl au la dispoziție specialiștii companiei 
este limitat, și de asemenea cunoștințele acestora, de aceea este de preferat ca la 
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întocmirea primului plan financiar pe termen mediu să fie realizat cu suportul unui 
consultant extern.  


Avantajul companiilor care au un număr mai mare de consumatori este că obiectivele 
acestor companii pot fi mai diversificate și cu un impact mai mare decât a acelor 
companii care deservesc un număr mai mic de consumatori. 


Companiile de apă care deservesc un număr mai mare de 100.000 de locuitori, prin 
prisma faptului că au un număr de angajați mai mare, mai diversificat și mai bine 
pregătit din punct de vedere profesional poate realiza cu o mai mare ușurință 
planificările financiare pe termen scurt și mediu. 


Resursele financiare și umane disponibile la nivelul companiei, îi permit să desemneze 
pe lângă conducerea companiei (care este mai diversificată, cuprinzând pe lângă 
Directorul General, Directorul Tehnic și Economic și un Director de Producție sau 
Comercial) un număr mai mare de personal din cadrul companiei. Structura minimă 
realizării planificărilor financiare/bugetare este aceeași adică cel puțin un contabil, un 
economist și un inginer (angajat cu pregătire tehnică). În cazul în care este disponibil, 
ar fi de preferat ca în echipa de realizare a planului financiar să fie inclusă persoana 
din companie responsabilă cu investițiile. 


Avantajele companiilor de apă mai mari este că pot desemna angajați pentru această 
sarcină, fără a-i încărca cu sarcini de servici suplimentare, asigurând astfel o 
concentrare maximă din partea personalului implicat în planificarea financiară. Pe 
lângă faptul că se elimină riscul nerealizării la timp a planificării financiare, calitatea 
acestuia crește datorită timpului disponibil pentru realizarea planului. 


Ca și o concluzie, cu cât o companie este mai mare cu atât reușește să implementeze 
planuri mai complexe și implicit să folosească mult mai eficient resursele disponibile 
(atât din sursă internă cât și externă). În sectorul de apă se estimează că mărimea 
optimă a unei companii de apă este acea companie care deservește 1.000.000 de 
consumatori. Deoarece aceasta deține suficiente resurse umane și financiare pentru a 
putea implementa investiții majore cu un impact crescut și de asemenea este mai ușor 
de obținut finanțări de la parteneri externi, existând premisele necesare rambursării 
împrumuturilor contractate. 


Un aspect al planificării financiare este abilitatea de a gestiona și controla executarea 
propriu zisă a planurilor întocmite. 


 Alt aspect important al planificării financiare constă în prezentarea planurilor 
financiare, pentru a asigura înțelegerea lor de către toate părțile implicate.  


Pentru a asigura succesul oricărei planificări financiare este necesar ca documentele 
să fie corespunzător întocmite și planificarea să fie corespunzător bugetată. 
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2 Managementul financiar prin bugete. Modele de buget 


2.1 Ce este managementul prin bugete 


Managementul prin bugete reprezintă una dintre formele de planificare financiară, cel 
mai des utilizată printre companiile de apă, atât în România cât și în alte țări. 


Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai utilizate sisteme de 
management, în prezent. Bugetul reprezintă expresia financiară a dimensionării 
obiectivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor unei companii de apă, ce permite 
evaluarea eficienţei economice prin compararea rezultatelor cu nivelul bugetat al 
acestora. 


Acest tip de management financiar are un profund caracter economic, urmărind în 
detaliu contribuția fiecărei componente a structurii organizatorice la cheltuielile, 
veniturile şi profitul sau pierderile totale; în acest fel, contribuie la obţinerea unor 
rezultate superioare. 


Managementul prin bugete este un sistem de management ce asigură previzionarea, 
controlul şi evaluarea activităţilor organizației şi ale principalelor sale componente 
procesuale şi structurale, cu ajutorul bugetelor. 


2.2 Condițiile managementului prin bugete 


Pentru aplicarea acestui sistem de management trebuie îndeplinite cumulativ două 
condiţii: 


 existenta unui sistem de programe/fișe de evidențe şi urmărire operativă a 
costurilor la nivelul întregii organizaţii; 


 o structură organizatorică conform cu obiectivele stabilite. 


 


2.3 Premisele managementului prin bugete 


Principalele premise ale managementului prin bugete sunt: 


 proiectarea unei structuri organizatorice care să permită delimitarea clară a 
atribuţiilor, responsabilităților şi competențelor pentru fiecare nivel managerial; 


 divizarea/repartizarea organizației în centre de gestiune delimitate procesual ori 
structural, la nivelul fiecăruia fiind lansate bugete în care sunt prevăzute 
obiective, cheltuieli, venituri şi rezultate; 


 proiectarea unui sistem informaţional centrat pe înregistrarea, transmiterea şi 
analiza operativă a abaterilor de la nivelul previzionat al cheltuielilor; 


 adaptarea contabilităţii generale şi analitice la cerinţele impuse de determinarea 
costurilor efective prin luarea în considerare a abaterilor de la costurile standard. 


2.4 Etapele principale ale managementului prin bugete 


Principalele etape pentru aplicarea managementului prin bugete sunt: 


 delimitarea şi dimensionarea centrelor de gestiune; 


 fundamentarea obiectivelor sub forma unor indicatori financiari, începând de la 
nivelul ierarhic superior şi continuând cu detalierea până la un grad permis de 
posibilitatea asigurării şi prelucrării informaţiilor; 
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 elaborarea sistemului bugetelor la nivelul companiei pe centre de gestiune şi pe 
principalele domenii de activitate (apă, respectiv canal); 


 organizarea sistemului informaţional pentru elaborarea şi urmărirea bugetelor, cu 
precizarea că asigurarea cu informațiile necesare elaborării şi urmăririi bugetelor 
se face de jos în sus, de la nivelurile care permit exprimarea în unități de măsură; 


 coordonarea sistemului de bugete cu scopul corelării bugetelor parțiale în cadrul 
bugetului general; 


 controlul şi evaluarea realizărilor. 


2.5 Avantajele/dezavantajele managementului prin bugete 


Utilizarea managementului prin bugete prezintă următoarele avantaje: 


 disciplinarea economică a componentelor procesuale şi structurale ale companiei 
de apă; 


 asigurarea şi întreținerea unui climat organizaţional şi motivațional adecvat 
participării active şi efective a salariaţilor la stabilirea şi realizarea obiectivelor. 


 


Dezavantajele utilizării managementului prin bugete: 


 volum mare de muncă pentru completarea formularelor folosite; 


 operativitate redusă din cauza circuitelor informaționale foarte lungi. 


 


În vederea diminuării dezavantajelor, este nevoie ca persoanele implicate să cunoască 
exact care este rolul și importanța lor în procesul de planificare financiară/bugetară. De 
asemenea este recomandat ca persoanelor implicate să li se asigure acces facil la 
datele ce sunt necesare a fi colectate. Acolo unde este necesar, managementul 
companiei, va interveni prompt pentru a asigura eficiență maximă în colectare, prin 
explicarea importanței datelor care sunt necesare realizării planificării 
financiare/bugetare. Acestea intervenții sunt necesare la primele planificări 
financiare/bugetare , până în cadrul companiei se instalează o rutină în colectarea 
datelor. Primele planificări sunt cele mai dificile din acest punct de vedere. 


2.6 Plan de acțiune pentru pregătirea bugetului  


Varianta prezentată mai jos este una orientativă, aceasta se poate adapta în funcție de 
nevoile fiecărei companii de apă și în funcție de complexitatea planificării 
financiare/bugetare pregătite. 
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Tabelul 2-1: Plan de acțiune pentru procesul de bugetare 


Obiectiv/acțiuni de realizat Rezultate așteptate 
Termen/perioada 
de realizare 


1.Alcătuirea echipei în vederea pregătirii bugetului 
pentru anul următor 


 Bugetare realizată pe 
bază științifică cu 
ajutorul datelor 
colectate 


 Control îmbunătățit a 
companiei. Se poate 
urmări mai ușor 
performanța fiecărui 
departament. 


 Oficializarea viziunii 
companiei într-un 
document scris, 
asumat 


 Îmbunătățirea 
cunoștințelor 
necesare planificării 
financiare pe termen 
scurt și mediu 


 Responsabilizarea 
angajaților 


August 


2.Conducerea companiei stabilește strategiile generale 
(viziunea) pentru anul/anii următor/i: 


 Obiectivele strategice 


 Politica de tarifare 


 Obiective care necesită atenție 


 Ținta de performanță 


 Planificarea investițiilor  


August 


3.Departamentele din cadrul companiei colectează și 
transmit informațiile relevante biroului 
contabil/economistului 


Septembrie 
Octombrie 


4.Pregătirea primei variante de buget pentru anul viitor 
și consolidarea datelor 


Octombrie 
Noiembrie 


5.Stabilirea finală a bugetului ce va fi propus 
Noiembrie 
Decembrie 


6.Înaintarea bugetului spre aprobare forurilor care le 
aprobă 


Decembrie 
Ianuarie 


  


 Așa cum este prezentat și în capitolul anterior echipa alcătuită pentru realizarea 
managementului prin bugete trebuie să fie una interdepartamentală, adică să 
conțină cel puţin un contabil, un economist  și un angajat din departamentul 
tehnic-investițional, pe lângă conducerea companiei.    


 Conducerea companiei va pregăti un document de referință prin care stabilește 
liniile directoare și importante ce trebuie incluse în bugetul pentru anul viitor. 
Acest document este un document scurt de 2-3 pagini. Aceasta trebuie realizată 
de către conducerea deoarece acesta deține toate informațiile, pe baza cărora 
poate să proiecteze, gândească care ar fi obligațiile asumate în fața 
acționariatului, a consumatorilor sau furnizorilor de materiale și servicii. În general 
cele mai sensibile cheltuieli sunt cele cu protocolul, media (TV, ziare, radio, etc.) 
si eventualele sponsorizări. Acestea sunt responsabilități/atribute care țin în mod 
direct de directorul general. 


De asemenea conducerea companiei de apă are cunoștințe despre investițiile ce se 
preconizează a se realiza prin bugetul companiei sau cele în legătură cu salarizarea 
personalului. 


De asemenea un alt subiect sensibil în sectorul de apă este tarifarea, care are și o 
influență subiectivă din partea politicienilor și a acționarilor. 


 Echipa interdepartamentală va pregăti și transmite cererile de informații de date 
fiecărui departament implicat. Înainte de a realiza această etapă va analiza 
viziunea conducerii companiei. Departamentele și angajații cărora li s-a distribuit 
sarcina de a colecta informațiile și datele necesare întocmirii bugetului, vor 
transmite prompt și în cel mai scurt timp posibil informațiile pe care le dețin. În 
cazul în care există informații sau date lipsă se va estima la modul cel mai realist 
respectivele date. Iar în cazul în care nu se înțelege ce fel de date se solicită, 
aceștia vor solicita prompt explicații suplimentare, pentru a nu întârzia procesul 
de bugetare/planificare financiară. 


 În urma colectării tuturor datelor și informațiilor de la toate departamentele 
implicate se va trece, în primul rând, la consolidarea acestora, pentru a putea fi 
utilizate în vederea întocmirii variantei inițiale a bugetului pentru anul următor. 
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După întocmirea bugetului inițial departamentele care au furnizat date și 
informații vor fi consultați. 


 În această etapă se va finaliza bugetul, după ce se lămuresc și ultimele 
informații. Previziunea veniturilor și cheltuielilor este foarte important să se 
realizeze pe situații și informații corecte și precise. 


 Bugetul întocmit se va înainta spre aprobare forurilor împuternicite să aprobe 
bugetul companiei de apă. Acest proces de aprobare a bugetului anual nu va fi 
întârziat, pentru a nu crea incertitudine la început de an, când se fac primele 
achiziții importante pentru desfășurarea activităților de exploatare și dezvoltare. 


 


Chiar dacă în sectorul de apă din Republica Moldova nu se folosește în mod curent 
întocmirea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli (BVC) acesta va deveni, probabil, în 
viitorul apropiat un instrument utilizat la scară largă în sectorul de apă. Această 
practică va deveni utilizată odată cu reorganizarea companiilor de apă din forma de 
organizare Întreprindere Municipală în Societate pe Acțiuni (SA).  


2.7 Plan de acțiune în vederea realizării previziunii financiare pentru 
buget 


Astfel pentru realizarea și întocmirea unui Buget de Venituri și Cheltuieli este nevoie de 
o previzionare corectă a tendințelor cheltuielilor și veniturilor. Nu vom relua în cadrul 
acestui modul de curs din nou metodele de previzionare a cheltuielilor și veniturilor 
acest subiect fiind tratat pe larg în celelalte module de curs, dar mai ales în modulul de 
curs nr. 2 Previzionarea/analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva 
managementului financiar și în modulul de curs nr. 3 Principalii indicatori financiari în 
domeniul Apă-Canal, analiza financiară și rapoartele financiare. 


Varianta prezentată mai jos este una orientativă, aceasta se poate adapta în funcție de 
nevoile fiecărei companii de apă și în funcție de complexitatea planificării 
financiare/bugetare pregătite. 


Tabelul 2-2: Plan de acțiune în vederea realizării previziunii financiare pentru buget   


Obiectiv/acțiuni de realizat Rezultate așteptate 
Termen/perioada 
de realizare 


1.Alcătuirea echipei în vederea pregătirii previziunilor 
financiare pentru anul/anii următor/i 


 Bugetarea va avea la 
bază o previziune 
corect întocmită 


 Control îmbunătățit a 
companiei. Se poate 
urmări cât s-a 
previzionat și cât s-a 
realizat 


 Oficializarea viziunii 
companiei într-un 
document scris, 
asumat 


 Îmbunătățirea 
cunoștințelor 
necesare previzionării 
financiare pe termen 
scurt și mediu 


 Responsabilizarea 
angajaților 


Iulie 


2.Conducerea companiei stabilește strategiile generale 
(viziunea) pentru anul/anii următor/i: 


 Obiectivele strategice 


 Politica de tarifare 


 Obiective care necesită atenție 


 Ținta de performanță 


 Planificarea investițiilor  


August 


3.Departamentele din cadrul companiei colectează și 
transmit informațiile relevante biroului 
contabil/economistului 


Septembrie 
Octombrie 


4.Pregătirea primei variante de previziuni pentru anul 
viitor și consolidarea datelor 


Octombrie 
Noiembrie 


5.Stabilirea finală a datelor din previziuni ce vor fi 
incluse în bugetul companiei 


Noiembrie 


6.Înaintarea datelor din previziune în vederea întocmirii 
bugetului 


Decembrie 
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 La fel ca și în cazul echipei stabilite pentru pregătirea și întocmirea bugetului și 
echipa previziunilor financiare trebuie să fie una interdepartamentală, adică să 
conțină cel puţin un contabil, un economist  și un angajat din departamentul 
tehnic-investițional, pe lângă conducerea companiei. De obicei cele două echipe 
sunt compuse din aceleași persoane, acest lucru având și avantaje și 
dezavantaje. În primul rând avantajele sunt că informația nu se pierde ci rămâne 
în cadrul echipei, fără ca informațiile colectate să fie alterate, de asemenea se 
conturează în timp o echipă solidă cu vaste cunoștințe și experiențe care va 
deveni un avantaj al companiei în fața altor companii de apă care nu adoptă 
aceeași strategie. 


Dezavantajul ar fi că aceleași persoane se ocupă deodată cu mai multe sarcini. 


Odată cu implementarea în viața companiei de apă obișnuința utilizării bugetării și a 
previziunilor, se conturează și formează personalul care vor utiliza toate sau unele 
dintre modelele puse la dispoziție prin intermediul acestei sesiuni de curs. Personalul 
responsabil cu colectarea informațiilor astfel va deveni o persoană importantă în cadrul 
companiei. 


 Conducerea companiei va pregăti un document de referință prin care stabilește 
liniile directoare și importante ce trebuie incluse în previziunile pentru anul viitor 
sau anii viitori, în cazul realizării previziunilor pe o perioadă mai mare de timp 
(până la 5 ani, sau mai mult). Acest document este un document scurt de 2-3 
pagini. Aceasta trebuie realizată de către conducerea deoarece acesta deține 
toate informațiile, pe baza cărora poate să proiecteze, gândească care ar fi 
prioritățile companiei de apă și potența financiară necesară implementării 
strategiei stabilite.  


 Echipa interdepartamentală va pregăti și transmite cererile de informații de date 
fiecărui departament implicat. Înainte de a realiza această etapă va analiza 
viziunea conducerii companiei. Departamentele și angajații cărora li s-a distribuit 
sarcina de a colecta informațiile și datele necesare întocmirii bugetului, vor 
transmite prompt și în cel mai scurt timp posibil informațiile pe care le dețin. În 
cazul în care există informații sau date lipsă se va estima la modul cel mai realist 
respectivele date. Iar în cazul în care nu se înțelege ce fel de date se solicită, 
aceștia vor solicita prompt explicații suplimentare, pentru a nu întârzia procesul 
de bugetare/planificare financiară. 


În cazul previziunilor are un rol important angajatul care colectează 
lunar/trimestrial/semestrial/anual datele ce se includ în modelele Excel puse la 
dispoziție. Aceste modele Excel sunt un bun punct de plecare pentru a colecta date 
suficiente pentru a realiza o previzionare și bugetare corectă. Aceste modele Excel pot 
fi editate, punându-se la dispoziție de către experți toate modele în format editabil, 
pentru a le putea adapta specificului fiecărei companii de apă. Sunt companii care 
deservesc o singură localitate și sunt companii care deservesc mai multe localități, etc.  


 În urma colectării tuturor datelor și informațiilor de la toate departamentele 
implicate se va trece, în primul rând, la consolidarea acestora, pentru a putea fi 
utilizate în vederea întocmirii variantei inițiale a previzionărilor pentru anul 
următor/anii următori. După întocmirea previziunii inițial departamentele care au 
furnizat date și informații vor fi consultați. 


 În această etapă se va finaliza previziunea, după ce se lămuresc și ultimele 
informații. Previziunea veniturilor și cheltuielilor este foarte important să se 
realizeze pe situații și informații corecte și precise și să fie realizate la timp pentru 
a fi utilizate la întocmirea bugetului. 
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 Previziunea întocmită se va înainta celor care pregătesc spre aprobare bugetul 
companiei de apă. 


2.8 Model de Buget de Venituri și Cheltuieli 


Chiar dacă în sectorul de apă din Republica Moldova în acest moment nu se utilizează 
planificarea financiară bugetară, aceasta probabil va deveni un instrument utilizat larg 
în sector. 


De aceea vă propunem să vă familiarizați cu această modalitate și să începeți să îl 
utilizați, chiar dacă nu este obligatoriu de utilizat prin lege. Motivul acestei propuneri 
este evident, este pentru a vă crește nivelul de cunoștințe asupra propriei companii de 
apă și să puteți beneficia de avantajele utilizării ei. 


Chiar dacă această modalitate nu este prevăzută în legislația moldovenească, nimeni 
nu vă poate opri în a o utiliza, deoarece este un instrument foarte folositor companiilor 
de apă în managementul financiar. 


În continuare vă prezentăm un model de buget de venituri și cheltuieli simplu de 
utilizat. Acest model de buget vă este pus la dispoziție prin intermediul acestui modul 
de curs atât în variantă necompletată, cât și un exemplu completat. De asemenea 
modelele prezentate sunt puse la dispoziția Dvs. inclusiv în format editabil Excel. 


Modelul de buget vă este prezentat în două momente ale parcursului ei din anul fiscal, 
și anume:  


 un buget de venituri și cheltuieli inițial, care se întocmește și aprobă la început de 
an; 


 un model de buget de venituri și cheltuieli modificat în timpul anului fiscal, datorită 
faptului că sunt necesare a se include în buget modificări legislative sau față de 
varianta inițială există schimbări importante de structură a veniturilor sau 
cheltuielilor. 


Modelul prezentat este un model care a fost utilizat în sectorul de apă din România și 
care ar fi o variantă simplă și aplicabilă și în sectorul de apă din Republica Moldova. 


Particularitățile modelului de buget prezentat nu au fost eliminate deoarece acestea, 
probabil, se vor utiliza în viitor și în sectorul de apă din Republica Moldova. 


Modelul de buget de venituri și cheltuieli fiind în variantă editabilă Excel se poate 
adapta foarte ușor oricărei companii de apă din sectorul de apă moldovenesc, 
indiferent de mărimea acesteia. 


Particularitățile sunt următoarele: 


 Cheltuielile aferente biroului UIP (Unitatea de Implementare a Proiectelor), este 
biroul din cadrul companiei de apă care se ocupă cu gestionarea și 
implementarea proiectelor din fonduri europene. Cheltuielile acestui birou pot fi 
suportate atât de către compania de apă, cât și din fondul IID (fondul de 
Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care are un statut special creat pentru 
companiile de apă prin OUG 198 din 2005); 


 Veniturile cu lucrările executate din fondul IID, reprezintă veniturile realizate din 
lucrările executate din fondul IID, iar pe partea de cheltuieli sunt cheltuielile 
aferente acestor lucrări; 


 Contribuțiile salariale se vor utiliza cele care sunt valabile la momentul întocmirii 
bugetului; 
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 Impozitul de profit va fi utilizat cel în vigoare la întocmirea bugetului iar în cazul 
modificării cotei de impozitare se va modifica bugetul. 


Bugetul de venituri și cheltuieli poate fi utilizat ca și bază de stabilire a unor indicatori 
de performanță al Directorului General sau al companiei. 


Mai jos sunt inserate modelele de buget inițial și cel modificat pe parcursul anului. 


Motivele propunerii spre aprobare a unor modificări ar putea fi: 


 Modificări legislative, care obligă compania ca într-un anumit termen să includă 
modificările legislative în bugetul de venituri și cheltuieli; 


 Modificări importante în cursul anului fiscal la capitolul venituri, cheltuieli, 
investiții; 


 Modificarea semnificativă ( > 10 %) a producției facturate în plus sau în minus; 


 Alte schimbări de natură să modifice în mod semnificativ echilibrul bugetar. 


Anexe: 


 Buget de Venituri și Cheltuieli Inițial (cel aprobat la început de an) 


 Buget de Venituri și Cheltuieli modificat (cel ce va cuprinde modificările de pe 
parcursul anului) 


 Exemplu de Buget de Venituri și Cheltuieli inițial 


 Exemplu de Buget de Venituri și Cheltuieli modificat 


 


Aceste anexe sunt puse la dispoziția cursanților în format editabil Excel. 


 


 







 
Anexe: 


 
(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 


 


 


Anexa 1. Buget de Venituri și Cheltuieli Inițial (cel aprobat la 
început de an) 


 


Anexa 2. Buget de Venituri și Cheltuieli modificat (cel ce va 
cuprinde modificările de pe parcursul anului) 


 
Anexa 3. Exemplu de Buget de Venituri și Cheltuieli inițial 


 
Anexa 4. Exemplu de Buget de Venituri și Cheltuieli modificat 


 
Planificarea financiară și managementul financiar prin bugete 


 


Exemple de Buget completat Inițial și modificat pe parcursul 
anului 
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			BUGETUL  ACTIVITĂŢII GENERALE PE ANUL 20XX al S.C. Apă Canal S.A.


			Indicatori			Nr. rd.			Buget    preliminat      20XX			Buget         propus          20XX			TRIMESTRUL           I                                    20XX			TRIMESTRUL             II                       20XX			TRIMESTRUL     III                    20XX			TRIMESTRUL         IV                       20XX


			1			2			3			4			5			6			7			8


			I.VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd08+rd09)			1			0			0			0			0			0			0						0


			1.Venituri din exploatare total,                                                                                                              DIN CARE :			2			0			0			0			0			0			0


																														0


			a) Venituri din activitatea de bază			3						0																		0


			b)Ven.din alte activităţi (lucrari,penalitati,en.el.)			4						0


			c) Venituri din surse bugetare, din care:			5			0			0			0			0			0			0						0


			- alte sume primite de la bugetul de stat:			6


			* Birul UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului)									0																		0


			* lucr. Suport.din fd.IID, OU198/2005									- 0																		- 0


			d) Venituri din amortizare			7


			2. Venituri financiare			8


			3. Venituri excepţionale			9


			II. CHELT. TOTALE			10			0			0			0			0			0			0


			din care: (rd11+rd28+rd29)


			1.Ch. ptr exploatare total din care:			11			0			0			0			0			0			0						0


			a) Cheltuieli materiale, din care:			12			0			0			0			0			0			0						0


			cheltuieli materiale			13						0


			cheltuieli lucrari IID			14						0


			b) Ch. cu personalul,din care:			15			0			0			0			0			0			0						0


			- salarii brute			16						0


			-contributii datorate de angajator			17			0			0


			c) Ch. de expl.privind amortizarea şi provizi.			18						0


			d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care:			19


			- transf. sau subvenţii			20


			e) Ch. de protocol			21						0


			f) Ch. de reclamă şi publicitatea			22						0


			g) Ch. cu sponsorizarea			23						0


			h) Tichete de masă			24						0


			i)  Alte cheltuieli din care:			25			0			0			0			0			0			0


			- taxa ptr. activit de exploat.a resurs.minerale			26


			- redevenţa din concesionarea bunurilor publice			27						0																		0


			2. Cheltuieli financiare			28


			3. Cheltuieli excepţionale			29


			III. REZULTATUL BRUT  (profit /pierde)			30			0			0			0			0			0			0						0


			IV.  FOND DE REZERVA 5%			31			0


			V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII			32


			Vl. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI			33


			VIl. IMPOZIT MINIM/PE PROFIT  16%			34


			VIIl. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			35


			1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:			36


			- cota managerului la regii autonome			37


			2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare			38


			3. Surse proprii de finantare, din care:			39


			- cota de participare la profit a administratorilor			40


			4. Alte repartizari prevazute de lege, din care:			41


			- cota managerului la societatile comerciale			42


			- dividende cuvenite statului –			43


			- dividende cuvenite altor actionari			44


			lX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:			45						0


			1. Surse proprii			46


			2. Alocaţii de la buget			47


			3. Credite bancare:			48


			- interne			49


			- externe			50


			4. Alte surse (amortizarea 2008 - 2009)			51


			X. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:			52						0


			1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului			53


			2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiţii:			54


			- interne			55


			- externe			56


			Xl. REZERVE, din care:			57


			I. Rezerve legale			58


			II. Rezerve statutare			59


			III. Alte rezerve			60


			ELEMENTE DE CALCUL:												Director General,


			Nr. Angajati 422


			Apa 695.000 MC/LUNA


			CANAL 700.000 MC/LUNA												Director Economic,


			Redeventa lunara SEM I 563.800 lei


			Redeventa lunara SEM II 716.500 lei												Intocmit,


			Pret  din 1 ianuarie 2,21 si 1,23 lei												Buget  - preturi,


			Pret din 1 iulie 2,38 si 1,29 lei												Bor Darius
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Sheet1


			BUGETUL  ACTIVITĂŢII GENERALE PE ANUL 20XX al S.C. Apa Canal S.A.


			Indicatori			Nr. rd.			Buget    
initial
20XX			Buget         modificat          20XX			TRIMESTRUL           I                                    20XX			TRIMESTRUL              II                       20XX			TRIMESTRUL     III                    20XX			TRIMESTRUL         IV                       20XX						Formule de verificare


			1			2			3			4			5			6			7			8


			I.VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd08+rd09)			1			0			0			0			0			0			0						0


			1.Venituri din exploatare total,                                                                                                              DIN CARE :			2			0			0			0			0			0			0


																														0


			a) Venituri din activitatea de bază			3						0																		0


			b)Ven.din alte activităţi (lucrari,penalitati,en.el.)			4						0


			c) Venituri din surse bugetare, din care:			5						0			0			0			0			0						0


			- alte sume primite de la bugetul de stat:			6


			* Biroul UIP (unității de implementare a Proiectului)									0																		0


			* lucr. Suport.din fd.IID, OU198/2005																											- 0


			d) Venituri din amortizare			7


			2. Venituri financiare			8


			3. Venituri extraordinare			9			0						0			0			0			0


			II. CHELT. TOTALE			10			0			0			0			0			0			0


			din care: (rd11+rd28+rd29)


			1.Ch. ptr exploatare total din care:			11						0			0			0			0			0						0


			a) Cheltuieli materiale, din care:			12						0			0			0			0			0						0


			cheltuieli materiale			13						0


			cheltuieli lucrari IID			14						0


			b) Ch. cu personalul,din care:			15						0			0			0			0			0						0


			- salarii brute			16						0


			- contributii datorate de angajator			17						0																		contributii totale = XX %


			c) Ch. de expl.privind amortizarea şi provizi.			18						0


			d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care:			19


			- transf. sau subvenţii			20


			e) Ch. de protocol			21						0


			f) Ch. de reclamă şi publicitatea			22						0


			g) Ch. cu sponsorizarea			23						0


			h) Tichete de masă			24						0


			i) Redevenţă din concesionarea bunurilor publice			25						0


			j) Provizioane pentru creanţe			26						0


			2. Cheltuieli financiare			27


			3. Cheltuieli extraordinare			28


			III. REZULTATUL BRUT  (profit /pierde)			29			0			0						0			0			0						0


			IV.  FOND DE REZERVA 5%			30						0


			V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII			31


			Vl. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI			32


			VIl. IMPOZIT MINIM/PE PROFIT  16%			33						0


			VIIl. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			34						0


			1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:			35


			- cota managerului la regii autonome			36


			2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare			37


			3. Surse proprii de finantare, din care:			38


			- cota de participare la profit a administratorilor			39


			4. Alte repartizari prevazute de lege, din care:			40


			- cota managerului la societatile comerciale			41


			- dividende cuvenite statului –			42


			- dividende cuvenite altor actionari			43


			lX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:			44						0


			1. Surse proprii(amortizare 2009-2010, profit 2009)			45


			2. Alocaţii de la buget			46


			3. Credite bancare:			47


			- interne			48


			- externe			49


			4. Alte surse			50


			X. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:			51


			1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului			52


			2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiţii:			53


			- interne			54


			- externe			55


			Xl. REZERVE, din care:			56


			I. Rezerve legale			57


			II. Rezerve statutare			58


			III. Alte rezerve			59


			ELEMENTE DE CALCUL:												Director General,


			Nr. Angajaţi: 401 TRIM I, 422 TRIM II-IV


			PRODUCŢIE TRIMESTRUL  I												Director Economic,


			APĂ 655.000 MC/LUNĂ


			CANAL 680.000 MC/LUNĂ


			PRODUCŢIE TRIMESTRUL II, III ŞI IV												Întocmit,


			APĂ 695.000 MC/LUNĂ												Buget  - preţuri,


			CANAL 700.000 MC/LUNĂ												Bör Darius


			Redevenţa lunară TRIMESTRUL I 357.000 lei


			Redevenţa lunară TRIMESTRUL II şi III 564.700 lei


			Redevenţa lunară TRIMESTRUL  IV 717.900 lei


			Preţ  din 1 IANUARIE 2,00 şi 1,15 lei


			Preţ  din 1 APRILIE 2,21 şi 1,23 lei


			Preţ din 1 OCTOMBRIE 2,38 şi 1,29 lei
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Sheet1


			


			BUGETUL  ACTIVITĂŢII GENERALE PE ANUL 20XX al S.C. Apă Canal S.A.																											Formule de verificare


			Indicatori			Nr. rd.			Buget    preliminat      20XX			Buget         propus          20XX			TRIMESTRUL           I                                    20XX			TRIMESTRUL          II                       20XX			TRIMESTRUL     III                    20XX			TRIMESTRUL         IV                       20XX


			1			2			3			4			5			6			7			8


			I.VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd08+rd09)			1			28,388,434			38,047,000			9,271,750			9,271,750			9,751,750			9,751,750						38,047,000


			1.Venituri din exploatare total,                                                                                                              DIN CARE :			2			28,379,434			38,035,000			9,268,750			9,268,750			9,748,750			9,748,750


																														38,035,000


			a) Venituri din activitatea de bază			3			24,233,434			29,720,000			7,190,000			7,190,000			7,670,000			7,670,000						29,720,000


			b)Ven.din alte activităţi (lucrari,penalitati,en.el.)			4			1,753,000			1,500,000			375,000			375,000			375,000			375,000


			c) Venituri din surse bugetare, din care:			5			2,185,000			6,615,000			1,653,750			1,653,750			1,653,750			1,653,750						6,615,000


			- alte sume primite de la bugetul de stat:			6


			* Biroul UIP (Biroul de Implementare a Proiectelor)						615,000			615,000			153,750			153,750			153,750			153,750						615,000


			* lucr. Suport.din fd.IID, OU198/2005						1,570,000			6,000,000			1,500,000			1,500,000			1,500,000			1,500,000						6,000,000


			d) Venituri din amortizare			7			208,000			200,000			50,000			50,000			50,000			50,000


			2. Venituri financiare			8			9,000			12,000			3,000			3,000			3,000			3,000


			3. Venituri excepţionale			9			0			0			0			0			0			0


			II. CHELT. TOTALE			10			27,706,007			38,025,000			9,259,670			9,330,003			9,717,659			9,717,669


			din care: (rd11+rd28+rd29)


			1.Ch. ptr exploatare total din care:			11			27,706,007			38,025,000			9,259,670			9,330,003			9,717,659			9,717,669						38,025,000


			a) Cheltuieli materiale, din care:			12			10,115,000			15,995,052			3,982,831			3,982,831			4,014,690			4,014,700						15,995,052


			cheltuieli materiale			13			9,250,000			9,995,052			2,482,831			2,482,831			2,514,690			2,514,700


			cheltuieli lucrari IID			14			865,000			6,000,000			1,500,000			1,500,000			1,500,000			1,500,000


			b) Ch. cu personalul,din care:			15			11,786,607			12,610,148			3,150,939			3,221,272			3,118,969			3,118,969						12,610,148


			- salarii brute			16			9,217,000			9,861,000			2,464,000			2,519,000			2,439,000			2,439,000


			- contributii datorate de angajator			17			2,569,607			2,749,148			686,939			702,272			679,969			679,969


			c) Ch. de expl.privind amortizarea şi provizi.			18			710,000			720,000			180,000			180,000			180,000			180,000


			d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care:			19			0			0			0			0			0			0


			- transf. sau subvenţii			20			0			0			0			0			0			0


			e) Ch. de protocol			21			10,000			20,000			5,000			5,000			5,000			5,000


			f) Ch. de reclamă şi publicitatea			22			20,000			84,000			21,000			21,000			21,000			21,000


			g) Ch. cu sponsorizarea			23			3,400			34,000			8,500			8,500			8,500			8,500


			h) Tichete de masă			24			810,000			880,000			220,000			220,000			220,000			220,000


			i)  Alte cheltuieli din care:			25			4,251,000			7,681,800			1,691,400			1,691,400			2,149,500			2,149,500


			- taxa ptr. activit de exploat.a resurs.minerale			26			0			0			0			0			0			0


			- redevenţa din concesionarea bunurilor publice			27			4,251,000			7,681,800			1,691,400			1,691,400			2,149,500			2,149,500						7,681,800


			2. Cheltuieli financiare			28			0			0			0			0			0			0


			3. Cheltuieli excepţionale			29			0			0			0			0			0			0


			III. REZULTATUL BRUT  (profit /pierde)			30			682,427			22,000			12,080			-58,253			34,091			34,081						22,000


			IV.  FOND DE REZERVA 5%			31			34121			0			-			-			-			-


			V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII			32			34121			0			-			-			-			-


			Vl. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI			33			0			0			-			-			-			-


			VIl. IMPOZIT MINIM/PE PROFIT  16%			34			109188			22,000			5500			5500			5500			5500


			VIIl. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			35			539118			0			-			-			-			-


			1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:			36			53912			0			-			-			-			-


			- cota managerului la regii autonome			37			0			0			-			-			-			-


			2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare			38			0			0			-			-			-			-


			3. Surse proprii de finantare, din care:			39			0			0			-			-			-			-


			- cota de participare la profit a administratorilor			40			0			0			-			-			-			-


			4. Alte repartizari prevazute de lege, din care:			41			341214			0			-			-			-			-


			- cota managerului la societatile comerciale			42			0			0			-			-			-			-


			- dividende cuvenite statului – F.P.S.			43			0			0			-			-			-			-


			- dividende cuvenite altor actionari			44			341214			0			-			-			-			-


			lX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:			45			710000			1,264,000			-			-			-			-


			1. Surse proprii			46			0			0			-			-			-			-


			2. Alocaţii de la buget			47			0			0			-			-			-			-


			3. Credite bancare:			48			0			0			-			-			-			-


			- interne			49			0			0			-			-			-			-


			- externe			50			0			0			-			-			-			-


			4. Alte surse (amortizarea 2008 - 2009)			51			710000			1,264,000			-			-			-			-


			X. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:			52			726500			1,264,000			-			-			-			-


			1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului			53			726500			1,264,000			-			-			-			-


			2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiţii:			54			0			0			-			-			-			-


			- interne			55			0			0			-			-			-			-


			- externe			56			0			0			-			-			-			-


			Xl. REZERVE, din care:			57			0			0			-			-			-			-


			I. Rezerve legale			58			0			0			-			-			-			-


			II. Rezerve statutare			59			0			0			-			-			-			-


			III. Alte rezerve			60			0			0			-			-			-			-


			ELEMENTE DE CALCUL:												Director General,


			Nr. Angajati 422


			Apa 695.000 MC/LUNA												Director Economic,


			CANAL 700.000 MC/LUNA


			Redeventa lunara SEM I 563.800 lei												Intocmit,


			Redeventa lunara SEM II 716.500 lei												Buget  - preturi,


			Pret  din 1 ianuarie 2,21 si 1,23 lei


			Pret din 1 iulie 2,38 si 1,29 lei
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Sheet1


			BUGETUL  ACTIVITĂŢII GENERALE PE ANUL 20XX al S.C. Apa Canal S.A.


			Indicatori			Nr. rd.			Buget    
initial
20XX			Buget         modificat          20XX			TRIMESTRUL           I                                    20XX			TRIMESTRUL              II                       20XX			TRIMESTRUL     III                    20XX			TRIMESTRUL         IV                       20XX						Formule de verificare


			1			2			3			4			5			6			7			8


			I.VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd08+rd09)			1			36,152,000			36,152,000			8,231,750			9,146,750			9,146,750			9,626,750						36,152,000


			1.Venituri din exploatare total,                                                                                                              DIN CARE :			2			36,140,000			36,140,000			8,228,750			9,143,750			9,143,750			9,623,750


																														36,140,000


			a) Venituri din activitatea de bază			3			28,325,000			28,325,000			6,275,000			7,190,000			7,190,000			7,670,000						28,325,000


			b)Ven.din alte activităţi (lucrari,penalitati,en.el.)			4			2,000,000			2,000,000			500,000			500,000			500,000			500,000


			c) Venituri din surse bugetare, din care:			5			5,615,000			5,615,000			1,403,750			1,403,750			1,403,750			1,403,750						5,615,000


			- alte sume primite de la bugetul de stat:			6


			* Biroul UIP (unității de implementare a Proiectului)						615,000			615,000			153,750			153,750			153,750			153,750						615,000


			* lucr. Suport.din fd.IID, OU198/2005						5,000,000			5,000,000			1,250,000			1,250,000			1,250,000			1,250,000						5,000,000


			d) Venituri din amortizare			7			200,000			200,000			50,000			50,000			50,000			50,000


			2. Venituri financiare			8			12,000			12,000			3,000			3,000			3,000			3,000


			3. Venituri extraordinare			9			0			0			0			0			0			0


			II. CHELT. TOTALE			10			36,130,000			36,051,300			8,234,600			9,144,600			9,108,800			9,563,300


			din care: (rd11+rd28+rd29)


			1.Ch. ptr exploatare total din care:			11			36,130,000			36,051,300			8,234,600			9,144,600			9,108,800			9,563,300						36,051,300


			a) Cheltuieli materiale, din care:			12			14,295,900			14,231,000			3,496,900			3,600,000			3,568,100			3,566,000						14,231,000


			cheltuieli materiale			13			9,895,900			9,831,000			2,396,900			2,500,000			2,468,100			2,466,000


			cheltuieli lucrari IID			14			4,400,000			4,400,000			1,100,000			1,100,000			1,100,000			1,100,000


			b) Ch. cu personalul,din care:			15			13,335,200			13,335,200			3,207,200			3,376,000			3,376,000			3,376,000						13,335,200


			- salarii brute			16			10,428,000			10,428,000			2,508,000			2,640,000			2,640,000			2,640,000


			- contributii datorate de angajator			17			2,907,200			2,907,200			699,200			736,000			736,000			736,000						contributii totale = XX %


			c) Ch. de expl.privind amortizarea şi provizi.			18			880,000			880,000			220,000			220,000			220,000			220,000


			d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care:			19			0			0			0			0			0			0


			- transf. sau subvenţii			20			0			0			0			0			0			0


			e) Ch. de protocol			21			20,000			18,000			5,000			5,000			4,000			4,000


			f) Ch. de reclamă şi publicitatea			22			84,000			75,600			21,000			21,000			16,800			16,800


			g) Ch. cu sponsorizarea			23			34,000			30,600			8,500			8,500			6,800			6,800


			h) Tichete de masă			24			868,000			868,000			205,000			220,000			223,000			220,000


			i) Redevenţă din concesionarea bunurilor publice			25			6,612,900			6,612,900			1,071,000			1,694,100			1,694,100			2,153,700


			j) Provizioane pentru creanţe			26			0			0			0			0			0			0


			2. Cheltuieli financiare			27			0			0			0			0			0			0


			3. Cheltuieli extraordinare			28			0			0			0			0			0			0


			III. REZULTATUL BRUT  (profit /pierde)			29			22,000			100,700			-2,850			2,150			37,950			63,450						100,700


			IV.  FOND DE REZERVA 5%			30			- 0			5035			-			-			-			-


			V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII			31			0			0			-			-			-			-


			Vl. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI			32			0			0			-			-			-			-


			VIl. IMPOZIT MINIM/PE PROFIT  16%			33			22,000			27,224			5500			5500			6072			10152


			VIIl. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			34			0			68,441			-			-			-			-


			1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:			35			- 0			6,844			-			-			-			-


			- cota managerului la regii autonome			36			0			0			-			-			-			-


			2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare			37			0			0			-			-			-			-


			3. Surse proprii de finantare, din care:			38			- 0			0			-			-			-			-


			- cota de participare la profit a administratorilor			39			0			0			-			-			-			-


			4. Alte repartizari prevazute de lege, din care:			40			- 0			0			-			-			-			-


			- cota managerului la societatile comerciale			41			0			0			-			-			-			-


			- dividende cuvenite statului –			42			0			0			-			-			-			-


			- dividende cuvenite altor actionari			43			- 0			61,597			-			-			-			-


			lX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:			44			2,884,000			2,884,000			-			-			-			-


			1. Surse proprii(amortizare 2009-2010, profit 2009)			45			1,567,000			1,567,000			-			-			-			-


			2. Alocaţii de la buget			46			- 0			0			-			-			-			-


			3. Credite bancare:			47			1,317,000			1,317,000			-			-			-			-


			- interne			48			- 0			0			-			-			-			-


			- externe			49			- 0			0			-			-			-			-


			4. Alte surse			50			- 0			0			-			-			-			-


			X. CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:			51			2,884,000			2,884,000			-			-			-			-


			1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului			52			2,884,000			2,884,000			-			-			-			-


			2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiţii:			53			0			0			-			-			-			-


			- interne			54			0			0			-			-			-			-


			- externe			55			0			0			-			-			-			-


			Xl. REZERVE, din care:			56			0			0			-			-			-			-


			I. Rezerve legale			57			0			0			-			-			-			-


			II. Rezerve statutare			58			0			0			-			-			-			-


			III. Alte rezerve			59			0			0			-			-			-			-


			ELEMENTE DE CALCUL:												Director General,


			Nr. Angajaţi: 401 TRIM I, 422 TRIM II-IV


			PRODUCŢIE TRIMESTRUL  I												Director Economic,


			APĂ 655.000 MC/LUNĂ


			CANAL 680.000 MC/LUNĂ


			PRODUCŢIE TRIMESTRUL II, III ŞI IV												Întocmit,


			APĂ 695.000 MC/LUNĂ												Buget  - preţuri,


			CANAL 700.000 MC/LUNĂ


			Redevenţa lunară TRIMESTRUL I 357.000 lei


			Redevenţa lunară TRIMESTRUL II şi III 564.700 lei


			Redevenţa lunară TRIMESTRUL  IV 717.900 lei


			Preţ  din 1 IANUARIE 2,00 şi 1,15 lei


			Preţ  din 1 APRILIE 2,21 şi 1,23 lei


			Preţ din 1 OCTOMBRIE 2,38 şi 1,29 lei
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Planificarea financiară         
 și                                        



   managementul financiar prin bugete 



11/03/2016 



Implementat de 
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Cuprins: 
1. Ce este planificarea financiară? 



2. Care sunt instrumentele şi tehnicile de planificare financiară 



3. Planificarea financiară pe termen scurt, mediu și lung 



4. Procesul și etapele planificării financiare 



5. Persoanele responsabile cu planificarea financiară 



6. Managementul financiar prin bugete. Modele de buget 
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Implementat de 



Planificarea financiară se va baza pe: 
 
elementele incluse în toate celelalte module de curs, unde 
 
se regăsesc informații detailate despre componentele 
planificării financiare, cum ar fi: previzionarea/analiza 
veniturilor i cheltuielilor, utilizarea indicatorilor financiari 
rezultați în urma analizei financiare, elemente din 
raportarea financiară, planificarea i prioritizarea investițiilor 
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Implementat de 



Planificarea financiară este un proces prin care 
trebuie să previzionați: 



 care vor fi resursele financiare necesare 
funcționarii i dezvoltării companiei;  



 când este nevoie de aceste resurse;  



 de unde vor fi ele procurate;  



 care sunt posibilele riscuri de înfruntat.  
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Perioadele pentru care se face planificarea financiară sunt: 
 



 pe termen scurt (1 an) – se vizează realizarea unui beneficiu 
maxim, de obicei prin creşterea volumului vânzărilor i/sau 
reducerea costurilor de exploatare;  



 pe termen mediu (1-5 ani) – se urmăre te utilizarea cu o 
eficiență crescută a resurselor disponibile, atât a resurselor 
financiare cât i a resurselor umane;  



 pe termen lung (5-25 ani) – în principal planificarea 
financiară pentru perioade lungi de timp, este o componentă 
a Master Planurilor prin care se determină în general investiții 
de anvergură pentru o perioadă mai lungă de timp.  
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Resursele de care dispun companiile pentru acoperirea 
nevoilor financiare sunt:  



INTERNE  



a) autofinanțarea, în cazul companiilor de 
apă, practic se referă la veniturile 
realizate din emiterea facturilor cu 
consumurile de apă/canalizare; 



b) cesiunea de active (vânzarea unor 
elemente de activ pentru a-si putea 
procura capital), aceasta nu este o 
procedură des întâlnită în sectorul de 
apă. Fezabile sunt vânzările activelor 
casate: cum ar fi rețele de oțel, utilaje 
depă ite moral sau fizic valorificate, 
terenuri neutilizate, etc.;  



EXTERNE  



a) împrumuturi bancare de la bănci 
sau instituții financiare 



b) credite comerciale  



c) subvenții (finanțări din partea 
statului sau a bugetelor locale);  



d) creşterea capitalului prin aporturi 
în numerar sau în natură etc.  
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 Cele mai obi nuite instrumente şi tehnici de planificare sunt: 



 planificarea bugetară, des utilizată printre  companiile de apă 
din România 



 prognoza financiară, 



 programarea capitalului, 



 planificarea datoriei, 



 monitorizarea tendințelor, 
 planificarea strategică şi planificarea dezvoltării economice, 



utilizată în general la planuri pe termen mediu (5 ani) i la 
planuri pe termen lung (20-25), acestea fiind în general Master 
Planuri elaborate cu ajutorul consultanților externi. 
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Planificarea bugetară 



Planificarea bugetară este, de departe, cea mai 
des folosită unealtă din trusa instrumentelor de 
planificare financiară, aceasta fiind i cea mai 
utilizată printre companiile de apă din România i 
nu numai.  



În secțiunea următoare va fi detailată realizarea 
managementului prin buget.   
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Prognoza financiară 



Prognoza financiară este un proces care, pe baza unui anumit set de 
ipoteze administrative şi economice, furnizează proiecții referitoare la 
veniturile şi cheltuielile din anii viitori.  



Cu ajutorul prognozei financiare se poate stabili cu o acuratețe destul 
de mare volumul veniturilor i a cheltuielilor ce se vor realiza în anii 
următori, luând în calcul în cazul companiilor de apă componenta 
extinderilor în localități noi sau a extinderii rețelelor existente.  



Astfel cre te numărul consumatorilor, prin urmare i veniturile 
prognozate vor cre te, dar determinând i cheltuieli aferente.  
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Programarea investiţiilor de capital  



Este un proces care furnizează un plan multianual de 
dezvoltare a capitalului, destinat fundamentării dezvoltării 
activelor companiilor de apă , pe termen scurt şi pe termen 
lung.  



Planul de dezvoltare a capitalului (PDC) poate fi considerat 
o legătură între planul de investiții i finanțarea acestora prin 
bugetul companiei i a resurselor externe atrase sau ce se 
vor atrage prin programe investiționale. 
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Planificarea datoriei (împrumuturilor) 



este un proces prin care se determină tipul optim şi 
mărimea optimă a creditelor necesare, pentru a se finanța 
programul de dezvoltare de capital al companiei pe termen 
lung şi pe termen scurt.  



Planificarea datoriei (împrumuturilor) realizează legătura 
dintre programul de dezvoltare a capitalului şi bugetul 
operaţional anual, în cadrul căruia este finanțat serviciul 
datoriei. 
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Monitorizarea tendințelor 
Utilizează mai mulți indicatori economici şi financiari, pentru a 
urmări situaţia financiară a unei companii.  



De-a lungul timpului, companiile de apă monitorizează şi 
urmăresc în mod regulat ace ti indicatori pentru a identifica 
tendințele esențiale care apar în evoluţia lor.  



O mare parte dintre ace ti indicatori sunt utilizaţi de către 
instituțiile financiare, bănci sau de către acționari, ca 
instrumente în cadrul analizei de credit pentru a evalua 
situaţia financiară a companiei. 
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Planificarea strategică 



Este un proces sistematic, pe baza căruia compania 
anticipează viitorul şi î i face planuri de viitor.  



Rezultatul este un document scris numit plan strategic, care 
ghidează compania în drumul ei spre viitor. Pentru a pune în 
practică dezideratele planificării strategice, trebuie elaborat 
un plan de finanţare care să o susțină. 
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Planificarea dezvoltării economice 



Este un proces care utilizează obiectivele i oportunităților 
strategice ale companiei pentru a stimula creşterea şi 
activitatea economică prosperă.  



Pentru a evalua impactul diferitelor strategii de dezvoltare 
economică asupra veniturilor şi cheltuielilor operaţionale 
viitoare ale companiei, se folosesc instrumente cum ar fi: 
analiza impactului investițiilor sau extinderilor şi analiza de 
scenarii.  
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Planificarea financiară pe termen scurt 



 Elementele-cheie ale planificării financiare pe 
termen scurt sunt: 



1)determinarea necesarului de fond de rulment 
si al trezoreriei  



2)planul de trezorerie.  
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Necesarul de fond de rulment si trezoreria netă 



Fondul de rulment este partea din capitalul permanent destinată i utilizată pentru finanțarea 
activităţii curente de exploatare. Necesarul de fond de rulment (NFR) este un element de activ 
reprezentând activele circulante care trebuie finanțate din fondul de rulment.        



  



 



 



Unde:  AC = active circulante (mai puţin disponibilitățile băneşti)  



DC = datoriile curente (pe termen mai mic de un an)  



 
Trezoreria neta reprezintă diferența dintre fondul de rulment (FR) i necesarul de fond de 
rulment(NFR). 



 



 
TN = FR - NFR 



NFR = AC -DC 
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Planul de trezorerie 



Planul de trezorerie este baza planificării pe termen scurt, scopul lui fiind acela 
de a prognoza încasările i plățile viitoare: anual i zilnic. 
   



Planul anual serve te următoarelor scopuri: 



 recapitularea în fiecare lună a încasărilor i plaților;  
 compararea rezultatelor obţinute cu prognozele făcute i, dacă este cazul, 



efectuarea corecțiilor necesare;  



 previzionarea din timp a deficitului de mijloace financiare i căutarea din 
timp a celor mai bune soluții pentru acoperirea lui;  



 determinarea excedentului de mijloace financiare i căutarea din timp a 
celor mai bune soluții de plasare a lui (investiții, reparații, înlocuiri, etc.).  
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Prin planul zilnic se urmăre te: 



 controlul încasărilor i plaților zilnice cu scopul de a forţa 
accelerarea încasărilor i/sau, atunci când este cazul, 
întârzierea plaților;  



 limitarea la maximum a apelării la credite pentru 
acoperirea nevoilor de finanţare.  



Este necesar să aveți în permanență un nivel minimal de lichiditate: 



 să vă acopere desincronizările la încasări/plăţi, generate de factori 
neprevăzuți;  



 să prevină posibilele probleme ce pot apărea din cauza imposibilității 
de plata din partea clienților (creanțe de încasat prea mari;  
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Planificarea financiară pe termen mediu și lung 



Planificarea financiară pe termen mediu i lung, de obicei, 
se realizează în cazul pregătirii unor investiții majore din 
fonduri externe cum ar fi împrumuturi bancare, împrumuturi 
de la instituții financiare, fonduri guvernamentale sau 
europene. 
 
Acestea sunt realizate de obicei de consultanți externi. 
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Procesul și etapele planificării financiare 
Procesul de planificare financiară este practic un proces de tip PDCA 



Stabilirea 
obiectivelor 
financiare 



Colectarea 
informațiilor 
relevante 



Analizarea 
datelor 



Definitivarea 
planului i a 
concluziilor 



Implementarea 
concluziilor 



Monitorizarea 
rezultatelor i 



reluarea 
procesului 
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1. Stabilirea obiectivelor financiare 



Înainte, se stabile te echipa care va realiza, analiza i implementa 
acest plan financiar 



Stabilirea obiectivele planificării financiare este efectuată de 
conducere  



Obiectivele pe termen scurt pot diferi de cele pe termen lung 
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Obiectivele planificării financiare pot fi:  



1. achitarea datoriilor către furnizori  



2. reducerea volumului creanțelor de încasat,  



3. achitarea tuturor drepturilor salariale,  



4. contractarea unui împrumut pentru activitatea curentă, pentru 
investiții în extinderi sau înlocuiri, împrumuturi pentru reparații, 



5.  împrumuturi pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții, 
6.  creşterea gradului de contorizare,  



7. înlocuirea contoarelor depă ite metrologic,  



8. schimbarea pompelor cu unele cu eficiență energetică crescută, 
etc. 
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2. Colectarea informațiilor relevante 



În funcție de obiectivele propuse, se vor colecta datele 
relevante în vederea realizării planului financiar. Se 
recomandă studierea tuturor modulelor de curs, în vederea 
stabilirii i înțelegerii datelor necesare de colectat în 
vederea realizării planului financiar corect. 



Susținerea managementului superior obligatoriu! 
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3. Analizarea datelor 



În urma colectării tuturor datelor necesare planificării 
financiare i a calculării tuturor indicatorilor i a realizării 
previziunilor necesare, se trece la analizarea acestora. 



În această etapă este foarte important ca datele culese să 
fie în concordanță cu obiectivele propuse.  



De asemenea se analizează tipul de date culese i în 
această etapă, echipa desemnată pentru planificarea 
financiară va stabili dacă mai sunt necesare date 
suplimentare sau nu. 
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4. Definitivarea planului financiar și a concluziilor 



În această etapă membrii executivi ai echipei stabilite vor 
definitiva i scrie raportul financiar în formă finală i vor 
stabili împreună cu întreaga echipă (care va include i 
echipa managerială) concluziile planului financiar. 



Concluziile planului financiar reprezintă pa ii i acțiunile 
care se vor întreprinde în vederea atingeri obiectivelor 
stabilite în prima etapă a planului financiar. 
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5. Implementarea concluziilor 



Această etapă reprezintă perioada în care se trece 
efectiv la acțiunile stabilite în vederea obținerii 
rezultatului dorit.  



Echipa managerială se va asigura periodic că acțiunile 
propuse sunt întocmai implementate de persoanele 
responsabile desemnate pentru implementare. 
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6. Monitorizarea rezultatelor și reluarea procesului de planificare 
financiară 



Echipa va colecta din nou datele relevante pentru a determina 
succesul planului financiar, a măsura i evalua dacă acțiunile 
întreprinse au avut ca rezultat obiectivele propuse inițial sau dacă 
acestea au avut doar parţial efectul scontat.  



Odată cu această analiză, procesul planului financiar nu se încheie! 



Pentru eficientizarea maximă a resurselor se 
reia întreg procesul de planificare financiară! 
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Persoanele responsabile cu planificarea financiară 



Companiile care deservesc un număr mai mic de 10.000 de consumatori  



 Director General, Director Tehnic i Contabil ef plus          
1-3 persoane disponibile 
 



 Au o capacitate redusă de a realiza planificări financiare din 
lipsa de personal pregătit i de resurse financiare 
 



 Planificări pe termen de scurt (de 1 an) i se rezumă de 
obicei la o planificare bugetară 
 



 Recomandată implicarea întregului personal calificat care 
poate să ajute la realizarea unui buget/plan financiar 
 



 Planul financiar nu are o complexitate mare 
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Companiile care deservesc până la 100.000 de consumatori  



 Director General, Director Tehnic i Contabil ef plus           
3 persoane disponibile (minim 1 contabil, 1 economist, 1 
inginer sau maistru cu pregătire tehnică) 



 
 Au o capacitate suficientă de a realiza planificări financiare 



atât pe termen scurt cât i pe termen mediu (de 5 ani) 
 
 Primul plan financiar pe termen mediu să fie realizat cu 



suportul unui consultant extern 
 
 Obiectivele acestor companii pot fi mai diversificate i cu un 



impact mai mare, dar i efortul planificării este mai mare 
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Companiile care deservesc peste 100.000 de consumatori  



 Director General, Director Tehnic, Contabil ef, Director de 
Producție, Director Comercial  plus                           
minim 3 persoane disponibile (minim 1 contabil, 1 
economist, 1 inginer sau maistru cu pregătire tehnică) 
 



 Pot realiza cu o mai mare u urință planificările financiare pe 
termen scurt i mediu, personal suficient i pregătit 
 



 Pot desemna angajați pentru această sarcină, fără a-i 
încărca cu sarcini de servici suplimentare, asigurând astfel o 
concentrare maximă din partea personalului implicat în 
planificarea financiară 
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Managementul financiar prin bugete 



1. cel mai des utilizată printre companiile de apă, atât în 
România cât i în alte țări, utilizat de Apă Canal Chi inău 



2. are un profund caracter economic 



3. asigură previzionarea, controlul şi evaluarea activităţilor 
organizației şi ale principalelor sale componente procesuale 
şi structurale 
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Pentru aplicarea acestui sistem de management trebuie 
îndeplinite cumulativ două condiţii: 
 



1. existenta unui sistem de programe/fi e de 
evidențe şi urmărire operativă a costurilor la nivelul 
întregii organizaţii; 



2. o structură organizatorică conform cu obiectivele 
stabilite. 
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Principalele premise ale managementului prin bugete sunt: 



1. proiectarea unei structuri organizatorice care să permită delimitarea clară 
a atribuţiilor, responsabilităților şi competențelor pentru fiecare nivel 
managerial; 



2. divizarea/repartizarea organizației în centre de gestiune delimitate 
procesual ori structural, la nivelul fiecăruia fiind lansate bugete în care 
sunt prevăzute obiective, cheltuieli, venituri şi rezultate; 



3. proiectarea unui sistem informaţional centrat pe înregistrarea, 
transmiterea şi analiza operativă a abaterilor de la nivelul previzionat al 
cheltuielilor; 



4. adaptarea contabilităţii generale şi analitice la cerinţele impuse de 
determinarea costurilor efective prin luarea în considerare a abaterilor de 
la costurile standard 
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Principalele etape pentru aplicarea managementului prin bugete sunt: 



1. delimitarea şi dimensionarea centrelor de gestiune; 



2. fundamentarea obiectivelor sub forma unor indicatori financiari; 



3.  elaborarea sistemului bugetelor la nivelul companiei pe centre de 
gestiune şi pe principalele domenii de activitate (apă, respectiv canal); 



4.  organizarea sistemului informaţional pentru elaborarea şi urmărirea 
bugetelor; 



5. coordonarea sistemului de bugete cu scopul corelării bugetelor parțiale 
în cadrul bugetului general; 



6. controlul şi evaluarea realizărilor. 
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Plan de acțiune pentru procesul de bugetare 
Obiectiv/acțiuni de realizat Rezultate așteptate 



Termen/perioada de 
realizare 



1. Alcătuirea echipei în vederea pregătirii 
bugetului pentru anul următor 



 Bugetare realizată 
pe bază tiințifică 
cu ajutorul datelor 
colectate 



 Control 
îmbunătățit a 
companiei.  



 Oficializarea 
viziunii companiei 
într-un document 
scris, asumat 



 Responsabilizarea 
angajaților 



August 



2. Conducerea companiei stabile te strategiile 
generale (viziunea) pentru anul/anii următor/i August 



3. Departamentele din cadrul companiei 
colectează i transmit informațiile relevante 
biroului contabil/economistului 



Septembrie 
Octombrie 



4. Pregătirea primei variante de buget pentru anul 
viitor i consolidarea datelor 



Octombrie 
Noiembrie 



5. Stabilirea finală a bugetului ce va fi propus 
Noiembrie 
Decembrie 



6. Înaintarea bugetului spre aprobare forurilor 
care le aprobă 



Decembrie 
Ianuarie 
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Modelul de buget vă este prezentat în două momente ale 
parcursului ei din anul fiscal, i anume:  
 
1. un buget de venituri i cheltuieli inițial, care se întocme te i 



aprobă la început de an, 
 
2.  un model de buget de venituri i cheltuieli modificat în timpul 
anului fiscal 
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Din numele 








user-08

Вложенный файл

Modul_3_5_5.pdf
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Exemple de Buget completat 
Ini ial i modificat pe parcursul anului 



11/03/2016 
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INI IAL MODIFICAT 
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Legislația 


Republicii Moldova 


referitor la procedurile 


de achiziție de către operatori


Implementat de
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Obiectivele şi condiţiile achiziţiilor
Obiective


• Achiziție servicii;


• Achiziție lucrări;


• Achiziție bunuri.


Obiectivul achiziţiei trebuie să fie abordat şi în concordanţă cu:


• sursa finanţării;


• valoarea achiziţiilor.


Legislaţia naţională şi internaţională este foarte clară, specificând 
cazurile când trebuie făcute cereri de oferte şi selecţia lor, când 
trebuie făcută licitaţie naţională şi când internaţională. Şi în acest 
caz, finanţatorul impune propriile lui condiţii.
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Legea nr.96 din 13.04.2007  
abrogată din 01.05.2016


Legea nr.131 din 03.07.2015      
data intrării în vigoare 01.05.2016


Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege se aplică contractelor de 
achiziţii publice care nu sînt specificate la 
art.4 şi a căror valoare estimativă, fără taxa pe
valoarea adăugată, este egală sau mai mare 
decît următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziţii publice de 
bunuri şi servicii – 40 000 de lei
b) pentru contractele de achiziţii publice de 
lucrări – 50 000 de lei.


(1) Prezenta lege se aplică contractelor de 
achiziţii publice, cu excepţia celor specificate
la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe
valoarea adăugată, este egală cu sau mai
mare decît următoarele praguri: a) pentru
contractele de achiziţii publice de bunuri şi
servicii – 80 000 de lei;


b) pentru contractele de achiziţii publice de 
lucrări – 100 000 de lei.


Articolul 4. Excepţii Prevederile prezentei legi nu se aplică:
a) contractelor de servicii de cercetare-
dezvoltare, al căror beneficiar este în
exclusivitate autoritatea contractantă, utilizate
în scopuri proprii şi în exercitarea propriilor
activităţi, cu condiţia că serviciile prestate
sînt remunerate în totalitate de către
autoritatea contractantă şi preţul lor nu 
depăşeşte sau se află în limitele preţurilor de 
pe piaţa acestor servicii;


a) contractelor de achiziţii publice atribuite de 
autorităţile contractante care îşi desfăşoară
activitatea în sectorul energetic, al apei, al 
transporturilor şi al serviciilor poştale şi care 
se înscriu în cadrul acestor activităţi, acestea
fiind reglementate de alte acte normative de 
coordonare a procedurilor de atribuire a 
contractelor în sectorul energetic, al apei, al 
transporturilor şi al serviciilor poştale;
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Legea nr.96 din 13.04.2007  
abrogată din 01.05.2016


Legea nr.131 din 03.07.2015      
data intrării în vigoare 01.05.2016


Articolul 4. Excepţii Prevederile prezentei legi nu se aplică:
l) contractelor de achiziţii publice 
reglementate de diferite norme procedurale 
şi atribuite:


- în temeiul unui acord internaţional 
încheiat de Republica Moldova şi unul sau 
mai multe state terţe privind bunurile sau 
lucrările necesare realizării sau exploatării 
în comun a unei lucrări de către statele 
semnatare ori privind serviciile necesare 
realizării sau exploatării în comun a unui 
proiect de către statele semnatare;


m) contractelor de achiziţii publice 
reglementate de diferite norme procedurale 
şi atribuite:


– în temeiul unui acord internaţional 
încheiat de Republica Moldova şi unul sau 
mai multe state privind bunurile sau 
lucrările necesare realizării sau exploatării 
în comun a unei lucrări de către statele 
semnatare ori privind serviciile necesare 
realizării sau exploatării în comun a unui 
proiect de către statele semnatare;
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În scopul executării Legii nr.96 din 13 aprilie 2007, privind
achiziţiile publice, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind


calitatea în construcţii, Guvernul RM HOTĂRĂŞTE::
Hotărîre nr. 352
din 05.05.2009 


pentru aprobarea 
Regulamentului privind 


realizarea
achiziţiilor publice de 


servicii de proiectare a 
lucrărilor


Anexă: Documentașia standard
pentru prezentarea ofertelor la 
achiziţiile publice de servicii de 
proiectare a lucrărilor


Hotărîre nr. 834 
din 13.09.2010 


pentru aprobarea 
Regulamentului privind 


achiziţiile publice de lucrări


Anexă: Lucrările care fac 
obiectul contractelor de achiziţie 
publică, cu indicarea codului: 
CPA – clasificarea produselor 
asociate activităţilor, 
nomenclator general de produse 
pentru ţările-membre ale Uniunii 
Europene.
CPC – clasificarea centrală a 
produselor, nomenclator general 
de produse elaborat de 
organismele specializate ale 
ONU.                   


Hotărîre nr. 1121 
din 10.12.2010  


cu privire la aprobarea 
Documentației standard 


pentru realizarea achizițiilor 
publice de lucrări    


Anexă: Documentația standard
pentru realizarea achiziţiilor 
publice de lucrări
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REGULAMENTUL privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a
lucrărilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 05.05.2009 


Reglamenteză următoarele:
Dispoziţii generale
Selectarea procedurilor de achiziţii publice
de servicii de proiectare a lucrărilor
Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru
achiziţiile publice de servicii de proiectare
Anexă la Regulament: Documentația standard pentru prezentarea ofertelor la achiziţiile publice de 
servicii de proiectare a lucrărilor
Volumul1. Documentele standard de prezentare a ofertelor
Partea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi
Partea 2. Garanţii de executare a contractului
Partea 3. Informaţia de calificare şi modele de formulare
Partea 4. Formularele garanţiilor
Volumul 2. Documentele specifice de prezentare a ofertei
Partea 5. Condiţiile speciale ale ofertei 
Partea 6. Condiţiile speciale ale contractului 
Partea 7. Caiet de sarcini pentru proiectare 
Partea 8. Material grafic
Partea 9. Devizul de cheltuieli 
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REGULAMENTUL privind achiziţiile publice de lucrări aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13.09.2010 


Reglamentează următoarele:


I. Dispoziţii generale


II. Tipurile procedurilor de achiziţie publică de lucrări


III. Procedura de licitaţie


IV. Procedura cererii ofertelor de preţuri


V. Darea de seamă
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Hotărîre nr. 1121 din 10.12.2010  cu privire la aprobare
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice 


de lucrări 


SECȚIUNEA I  (Instrucțiuni pentru ofertanți)
1. Introducere
2. Calificarea ofertanților
3. Elaborarea ofertei
4. Prezentarea ofertei
5. Deschiderea și evaluarea ofertelor
6. Atribuirea contractului de achiziție publică
SECȚIUNEA II


Caietul de sarcini (model)


SECȚIUNEA III


Modele de formulare
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Legea nr. 131 din 03.07.2015 data intrării 
în vigoare 01.05.2016
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Hotărâre nr.199 din 20.03.2014 Cu privire la aprobarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație           


(2014-2028)


Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea
Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028)


Obiectivul general: Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi
sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova 


Obiectivul specific 1): Descentralizarea serviciilor publice de alimentare
cu apă şi sanitaţie


Obiectivul specific 2): Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu 
apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii


Obiectivul specific 3): Promovarea principiilor economiei de piaţă şi
atragerea capitalului privat
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DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 


de coordonare a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, 


transporturilor şi serviciilor poştale


TITLUL I Dispoziţii generale aplicabile contractelor şi concursurilor de proiecte


TITLUL II Norme aplicabile contractelor


TITLUL III Norme aplicabile concursurilor de proiecte în domeniul serviciilor


TITLUL IV Obligaţii statistice, competenţe de executare şi dispoziţii finale 
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LEGEA nr. 262 din 01.11.2013 


pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008


Articolul 3271. Încălcarea regulilor de iniţiere
şi desfăşurare a procedurilor
de achiziţii publice
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Sursele de consultare privitor la legislație


Registru de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova


www.justice.md


Agenția Achiziții Publice


www.tender.gov.md


Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a 
Republicii Moldova


www.anre.md



http://www.justice.md/

http://www.tender.gov.md/

http://www.anre.md/
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autor:
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Implementat de


Din numele





		Слайд номер 1

		       Obiectivele şi condiţiile achiziţiilor

		Слайд номер 3

		Слайд номер 4

		Слайд номер 5

		Слайд номер 6

		REGULAMENTUL privind achiziţiile publice de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 834 din 13.09.2010 �

		Hotărîre nr. 1121 din 10.12.2010  cu privire la aprobare� Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări �����

		Legea nr. 131 din 03.07.2015 data intrării �în vigoare 01.05.2016�

		Hotărâre nr.199 din 20.03.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație           (2014-2028)

		DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale 

		LEGEA nr. 262 din  01.11.2013 �

		Sursele de consultare privitor la legislație

		Слайд номер 14

		Слайд номер 15
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Implementat de


Cadrul legal in relațiile cu clienții. Contractarea. 
Evidenta clienților.  Analiza reclamațiilor și 


sugestiilor


Chișinău, 2015
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1. Contractul de prestări servicii în domeniul alimentării cu apă şi
recepţionarea apelor uzate, particularităţile raportului juridic


2. Evidenţa clienţilor, baze de date şi inscrisurile ce conţin date cu
caracter personal


3. Aspectul normativ a relaţiilor cu clienţii şi partea morală a
relaţiilor client-prestator. Analiza reclamaţiilor şi sugestiilor.


Implementat de


Subiecte:
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Contractul de prestări servicii în domeniul 
alimentării cu apă şi recepţionarea apelor uzate


Subiect 1
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Contactarea - acordul de voinţă realizat între două sau 
mai multe persone prin care se stabilesc, se modifică 
sau se sting raporturile juridice 


Contractul de prestări servicii – prin care, o parte 
(prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi 
(beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să 
plătească retribuţia convenită (art.970 Codul Civil al 
Republicii Moldova)


Implementat de
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Contractarea clienților în domeniul apă și canal-
Legislația Republicii Moldova


Conform Art. 31, Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare:


 p.1) serviciului se livrează doar în baza de contract


 p. 2) Contractul include identificarea părţilor, adrese, contacte, 
rechizite, numele persoanelor care semnează contractul, 
termene, drepturi si obligaţi ale părţilor, modalităţi de modificare, 
de suspendare ori de reziliere a contractului, modalităţile de 
soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării 
defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de 
părţi şi care nu contravin legislaţiei.


Implementat de
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Subiect 2: 


Evidenţa clienţilor, baze de date şi inscrisurile ce 
conţin date cu caracter personal
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Baza de date ale clienților


Clasică+Digitală
= >


Cel mai sigur 
model


Forma Clasică
“înscrisuri“


Forma Digitală -
copiile scanate ale 


înscrisurilor
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Datele cu caracter personal


Conform  Legii133 din 08.07.2001, datele cu caracter personal sunt:


Orice informaţie referitoare la o persoana identificată sau identificabilă


Persoana identificabilă


Confidenţialitatea datelor cu caracter personal


La expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal urmează 
a fi distruse în modul stabilit de lege


NB !!! Pentru încălcarea prezentei legi, persoanele vinovate răspund 
în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală
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Baza de date
de evidență 
a clienților


Responsabilită
ţile 


persoanelor ce 
prelucrează 
aceste date


Sistematizarea 
Informaţiei care 
conține date cu 


caracter 
personal


Datele cu caracter personal
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Colectarea, prelucrarea şi stocarea datelor cu 
caracter personal:


 Colectarea se face doar în scopuri determinate


 Prelucrarea corectă, fără a prejudicia pe cineva


 Stocarea acestora se face cu respectarea condiţiilor şi 
termenilor necesare atingerii scopului pentru care au fost 
selectate
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Problematica contractării


Conform Manualului Național al Operatorilor de Apă și Canalizare din 


România:


 Identificarea clientului


 Standartizarea contractelor sub anumite criterii


 Negocierea contractelor cu clientii non-casnice


Implementat de
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Întrebări pentru exercițiul în grup


1. 1. Ce alte probleme ati identificat DVS in relațiile cu clienții?


2. 2. Ce soluții propuneți Dvs pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții?


* Modalitate: ( se formează 3 grupe prin numerotarea  de la 1 la 3, se alege un lider de grup, o persoana 


care colectează idei, a 3a cronometrează timpul. Ideile se coleteaza pe fise, expuse de liderul de grup, 


scrise pe flipchart  de trainer. Durata: 15 min)


Implementat de
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Subiect 3:
Aspectul normativ a relaţiilor cu clienţii şi partea 


morală a relaţiilor client-prestator. Analiza 
reclamaţiilor şi sugestiilor.
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Aspectul normativ a relaţiilor cu clienţii
 Legea cu privire la protecția consumatorului nr.105 din 13.03.2003


 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală 1402 din 
24.10.2002


 Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare


 Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr.133
din 08.07.2011


 Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002


 Legea conteciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000
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Modalităţi de facilitare a deservirii clienţilor


 Department de contractare


 Rînd electronic


 Mai multe ghişee unice -receptionare rapidă a actelor și consultarea 
consumatorului


 Indicarea omisiunilor comise în setul de acte


 Contractarea temporară


 Call centre (programare pentru prezentarea inscrisurilor)


 Oameni cheie - specialiști calificați


Implementat de
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Comportamentul conştiincios în raport cu clienţii


 Atitudinea profesionistă şi nediscriminatorie, partea moral-personală


 Identificarea corecta a nevoilor;


 Înțelegerea clientului;


 Atitudinea profesionistă şi politicoasă


 Cunoașterea serviciului prestat


 Colectarea obiecțiilor parvenite şi combaterea acestora


 Identificarea tipurilor de clienți


 Consultare şi găsirea compromisurilor.
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RECLAMTIE- clientul are o problemă 


 Corective si reactive – se vor lua masuri de aplanare a 
problemei apărute, individual pentru client, în cazul în care 
acţiunile/inacţiunile sunt sub standardele furnizorului


 Preventiv si proactiv - acumularea de experienţa pentru 
îmbunătățirea ulterioară, revizuirea şi de ce nu?! modificarea 
aranjamentelor organizaţionale
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Reclamația ca măsura 
de îmbunătățirea serviciului public


Înregistrarea reclamațiilor


Redirecționarea către 
executor


Întocmirea răspunsului


Analiza problemelor comuneDiscuții cu grupurile ţintă


Redirecționarea propunerilor către 
conducere/ departamente


Îmbunătățirea
serviciului
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Pienaru Adriana


Pintea Lilia
Popusoi Vadim


Proiect cofinanțat de


Implementat de


În cooperare cu



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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Implementat de


Din numele





		Cadrul legal in relațiile cu clienții. Contractarea. Evidenta clienților.  Analiza reclamațiilor și sugestiilor�

		Слайд номер 2

		Слайд номер 3

		Слайд номер 4

		Contractarea clienților în domeniul apă și canal- Legislația Republicii Moldova

		��Subiect 2: ��Evidenţa clienţilor, baze de date şi inscrisurile ce conţin date cu caracter personal��	���

		 Baza de date ale clienților��	

		Datele cu caracter personal �

		Слайд номер 9

		Colectarea, prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal:

		Problematica contractării�

		Întrebări pentru exercițiul în grup��

		Слайд номер 13

		Aspectul normativ a relaţiilor cu clienţii

		Modalităţi de facilitare a deservirii clienţilor�

		Comportamentul conştiincios în raport cu clienţii

		RECLAMTIE- clientul are o problemă 

		Reclamația ca măsura �de îmbunătățirea serviciului public

		Слайд номер 19

		Слайд номер 20
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  Dr. Ing. Mihail DORUŞ 


 
Address: S.C. APAVITAL SA ( Regia Autonoma Judeteana Apa-Canal Iasi ) 


str. M. Costachescu, nr. 6, RO-700495  Iaşi – România  
   tel.:    + 40 722 215 112,  


fax:    +40 332 413 254 
mbl. : +40 722 243 572 


  e-mail: mihai.dorus@apavital.ro  
 
 


Nationalitate: Romana 
Situatia civila: Casatorit, doi copii 
Data nasterii : 19 Aprilie 1967 
Locul nasterii: Vadu Moldovei - Suceava – România  


 


Studii  


Institutia 


 


  


Institutul Politehnic  “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de constructii civile, 


industriale si agricole  


Data: Septembrie 1986 -  Iulie 1992  
Diploma: Inginer constructii, specialitatea: constructii civile, industriale si agricole. Lucrare 


de licenta in domeniul constructiilor metalice speciale.     


 


Institutia Institutul Politehnic Bucuresti (Facultatea de Hidrotehnica: Departamentul de 


Tehnologii pentru Managementul Deseurilor si Protectia Sanitara a apei)  
Data: Octombrie 2001 - Noiembrie 2008 
Diploma: 


 
Diploma de doctor in inginerie “Studii si cercetari referitoare la pierderile de apa 


in retele de distributie” , coordonator Prof. Univ. Dr. Ing. Marin SANDU 


 


Activitate profesionala  


 


Data Iulie 1992 -  Ianuarie 1994  
Localitate Iaşi  
Companie  DANCO SRL – companie de constructii si instalatii interioare   
Functie Inginer executie / Inginer sef  
Activitate  Supravegherea lucrarilor de constructii: centre comerciale; locuinte; cladiri 


birouri; cladiri industriale; 



mailto:mihai.dorus@apavital.ro
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Data Ianuarie 1995 –Iulie 1997  
Localitate Iaşi  
Companie  Regia Autonoma Judeţeană Apă-Canal Iaşi  (SC APAVITAL SA) 
Functie Adjunct al Ofiterului de proiect  – Programul MUDP I (Municipal Utilities 


Development Programme – Program de Dezvoltare a Utilitatilor Urbane )  
Activitate  Implementare MUDP (Municipal Utilities Development Programme) – Program 


european pentru modernizarea utilitatilor municipale cu fonduri de la Banca 


Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul Romaniei. 


Responsabilitati legate de: verificare proiecte tehnice si documentatii; evaluare 


oferte in calitate de membru al comisiei de evaluare; intocmire si inaintare de 


rapoarte de evaluare catre Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare; 


negociere si semnare de contracte; supraveghere lucrari (din punct de vedete 


calitativ si cantitativ); verificare certificate plata; participare la fazele de punere 


in functiune a instalatiilor executate  


 


Data Iulie 1997 - August 2000  
Localitate Iaşi  
Companie  Regia Autonoma Judeţeană Apă-Canal Iaşi   
Functie Ofiter Proiect MUDP I (Municipal Utilities Development ProgrammeI  
Activitate  Management proiectelor de investitii in domeniul apei potabile si apei uzate. 


Activitatea de baza a fost coordonarea si executarea proiectelor finantate de 


Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si de Guvernul Romaniei.   


 


Data Mai 1999 – Martie 2000  
Localitate Iaşi  
Companie  Cavanaugh & Associates P.A.- North Carolina, USA / Regia Autonoma 


Judeţeană Apă-Canal Iaşi / USAID & ECOLINKS 
Functie Manager de proiect – Studiu pilot pentru echipamente de detectare si 


reducere a pierderilor de apa pe retele   
Activitate  Perfectionare profesionala in domeniul pierderilor de apa, semnarea 


acordului Ecolinks Challenge Grant Agreement, servicii de consultanta in 


sectorul contorizarii si transferului de know-how  


 


Data  August 2000 - Iunie 2003  
Localitate Iaşi  
Companie  Regia Autonoma Judeţeană Apă-Canal Iaşi (SC APAVITAL SA) 
Functie Seful Serviciului de Investirii Externe - R.A.J.A.C. – Iaşi  
Activitate  Managementul si monitorizarea proiectelor de investitii in domeniul apei si 


canalizarii. Coordonarea si executarea protectelor cu fonduri de la institutii 


financiare internationale, Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei  
 


 


 







 3 


Data Iunie 2003 – Data curenta  
Localitate Iasi / Judetul Iasi 
Companie  Regia Autonoma Judeţeană Apă-Canal Iaşi / APAVITAL SA (compania de 


apa a judetului Iasi) 
Functie Director tehnic 


Directia tehnica cuprinde serviciile de investitii interne si externe, atelierul de 


proiectare, serviciul tehnic cu serviciul GIS, serviciul ATA, sectia electro-


mecanica, serviciul LTE si oficiul de calcul. Pe total, am coordonat si am 


planificat sarcini pentru 250 de angajati, din care 90 ingineri, 11 maistri si 150 


muncitori.  


Mai jos se prezinta rezultate semnificative obtinute in acea perioada:  


Investitii interne – Pe perioada mentionata s-au pus in functiune investitii in 


valoare de 14.5 million EURO (reprezentat de proiecte in domeniul apei 


potabile, canalizarilor, statiilor de pompare si statiilor de epurare).  


Investitii externe – programul ISPA –  Implementarea primului proiect  ISPA 


din Romania (Martie 2006 - 3 statii de pompare Pacurari, Aurora, Mijlociu in 


valoare de 5,5 milioane EURO); Statia de tratare a apei (Decembrie 2007 – 


10,5 milioane EURO); Programul a fost finalizat in totalitate in Septembrie 


2010; ISPA Iasi a ajuns la o valoare totala de 52,3 milioane EURO. In 2007, in 


cadrul acestui serviciu a fost creat un birou special pentru Fondurile de 


Coeziune UE. La ora actuala acest birou coordoneaza implementarea 


proiectelor finantate cu aceste fonduri (accesarea de granturi in valoare de 


cca. 142 milioane EURO din care 105 milioane urmau sa fie contributie a 


Uniunii Europene); Total investitii - cca. 210 milioane EURO; 


Atelierul de proiectare – A realizat 155 de proiecte in domeniul apei potabile 


si 80 in sectorul canalizarilor. Printre ele se numara proiecte pentru statii de 


pompare, statii de epurare, numeroase studii de prefezabilitate si fezabilitate; 


Sectia ATA (auto)  - Un  procent de 50% din parcul de vehicule a fost inlocuit 


in perioada 2003-2008. Toate costurile aferente acestui serviciu au fost 


reduse. Un numar de 50 vehicule apartinind companiei APAVITAL au fost 


dotate cu tehnologie GPS;  


Sectia electro-mecanica – A fost creata in 2003 ca un raspuns la modificarile 


aparute in cadrul activitatilor de furnizare a apei. Astfel, s-a creat o sectie cu 


cca. 60 de angajati (fiind vorba de specialisti in mecanica, electrice si 


automatizari). Rolul sectiei este de a asigura intretinerea, inlocuiri de piese si 


reparatii la toate agregatele si instalatiile exploatate de APAVITAL;  


Sectia LTE (lucrari tehnico-edilitare) – Acest compartiment are rolul de a 


executa bransamente la apa si canalizari, la clienti.  Pe durata sus mentionata 


acest compartiment a executat peste 100 km de retea (inlocuiri sau extinderi). 


In plus a realizat numeroase lucrari de diverse reparatii si intretinere, de mai 


mica anvergura; 


Oficiul de calcul (serviciul IT) – Dupa adoptarea sistemului integrat  
informatic CROS, paginile web au fost inlocuite cu un portal profesional. S-a 
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conceput un modul integrat pentru relatii cu clientii de tip ERP CROS. S-a 
achizitionat si s-a pus in functiune un sistem de inregistrare a conversatiilor 
telefonice cu clientii  (Call Center, de fapt primul serviciu call-center din 
Romania la o companie de stat in 2005). S-a adoptat un modul integrat ERP 
CROS pentru managementul analizelor de laborator. S-a dezvoltat un modul 
integrat ERP CROS pentru productie (capabil sa inregistreze toate 
disfunctionalitatile din retelele de apa-canal si modul in care ele sunt rezolvate, 
si capabil sa gestioneze debitele de apa, calculind si bilanturile de apa). S-a 
dezvoltat un modul integrat ERP CROS pentru gestionarea si calcularea 
diversilor indicatori de performanta. S-a achizitionat si s-a pus in functiune un 
sistem de control al accesului pentru diverse spatii din companie, astfel incat  
intrarile si iesirile angajatilor sa fie monitorizate. Impreuna cu un partener local 
s-a achizitionat si s-a pus in functiune un sistem GIS si inca se lucreaza la un 
sistem de modelare / simulare a retelelor de apa-canal din Iasi. S-a 
implementat un sistem de securitate a sistemelor informatice, certificat in 
conformitate cu standardul ISO 27001:2005; 


Serviciul tehnic – Este compus din doua compartimente: Biroul Productie si 


Biroul Cartari-Avize (GIS). S-au continuat activitatile pentru proiectul GIS  


(demarat in 2000). Retelele de apa au fost total finalizate si se estimeaza ca 


retelele de canalizare se vor finaliza pina la finele anului 2014. in aceasta 


perioada serviciul a achizitionat dotari si echipamente independente in valoare 


de 3,5 milioane EURO. La ora actuala are loc implementarea software-ului 


Bentley. 


  


 
 


Data 


 


Octombrie 2006 – April 2008 / MODIFICARI INSTITUTIONALE 


Localitatea Iasi  


Institutia RAJAC Iasi / APAVITAL – In perioada sus mentionata am fost implicat in 


conversia Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) - care exista in 


judetul Iasi - intr-o asociatie conforma cu regulamentele UE si legislatiile 


curente, astfel incat compania sa aiba acces la Fondurile de Coeziune. In final 


s-a creat o asociatie alcatuita din 98 membri, toate autoritatile locale fiind 


imputernicite ca persoane juridice. In paralel, m-am ocupat de procesul de 


transformare a regiei RAJAC intr-o societate comerciala pe actiuni. A fost un 


proces complex si dificil, care a implicat multi parteneri: autoritati locale, 


ministere, institutii internationale financiare, avocati, banci, evaluatori, etc. 


Multe documente au fost intocmite/modificate/actualizate pentru ADI si 


APAVITAL (statute, acte constitutive, contractul de delegare directa);  


  


 
Data Iunie 2006 – Decembrie 2007  


Localitate Tg Frumos / Judetul Iaşi  


Companie  Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile /  Agentia Fondului de Mediu si 


Regia Autonoma Judeţeană Apă-Canal Iaşi   
Functie Manager de proiect 


Activitate  „Modernizarea statiei de epurare Tg. Frumos”, un proiect de 45 miliarde lei din 


care 30% era grant Agentia pentru Fondul de Mediu ;  


 
Data Mai 2007 – Noiembrie 2008 


Localitate  Iaşi / Haga  


Companie  Ministerul olandez al Afacerilor Externe EVD / Duijn Holland – DZH / SC 
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APAVITAL SA Iasi  


Functie  Manager de proiect / „Monitorizarea parametrilor calitativi ai apei potabile in 


reteaua de distributie a Municipiului Iasi”  - un proiect in valoare de 1,2 


milioane EURO, 100% cu grant de la Guvernul Olandei;  


 


Data :   Ianuarie 2009 – Octombrie 2009 
Localitate:  Iasi 
Companie: Primaria Municipiului Iasi  
Functie: Director al Departmentului pentru strategii, investitii externe si programe  


europene; Aprobarea la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a 
Planului Integrat de Dezvoltare a Municipiului Iasi; 


 


 
 
Data :   Februarie 2012 –  Data curenta 
Localitate:  Iasi 
Companie: SC APAVITAL SA 


Functie:            Presedinte al Consiliului de Administratie  


 


La nivel national Octombrie 2002 / Data curenta - Asociaţia Romana a Apei 
(www.ara.ro) -  Membru al Consiliului Tehnico-Stiintific 
(CTS);  


 Mai 2011  /  Data curenta – Asociatia Romana a Apei 
(www.ara.ro)  - Presedinte al Comisiei pentru investitii 
interne si externe din cadrul ARA 


 


Programe de perfectionare profesionala  


Institutia  BRIGHTWAY Romania 


Data  4 / 7 Aprilie 2008  


Diploma 


 


 


Rolul managerului / Decizii manageriale / Organizarea / Motivarea/ 


Planificare si control  


Institutia International Water Association – IWA / Water Loss Task Force 


(Asociatia internationala a apei) 


Data Septembrie 2007 


Diploma Participant la un seminar organizat de Asociatia Romana a Apei  


  


Institutia  Joint Vienna Institute – JVI, Sponsorizare: Banca Europeana pentru  


Reconstructie si Dezvoltare (BERD)   


Data  21 – 26 Mai 2006 


Diploma 


 


 


Managementul si Finantarea Proiectelor   


  


Institutia  CODECS 



http://www.ara.ro/

http://www.ara.ro/
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Data  29/30 Mai si 5/6 Iunie 2004  


Diploma 


 


Managementul proiectelor 


Institutia  CODECS 
Data  15 / 17 Aprilie, 27 / 29 Mai si 3 / 5 Iunie 2005  
Diploma 


 


 


Managementul performant / Organizarea / Motivarea / Planificare si control / 
Emiterea deciziilor  


Institutia  CODECS 
Data  29/30 Mai si 5/6 Iunie 2004  
Diploma: “Managementul proiectelor” 


Institutia  JACOBS GIBB & LOUIS BERGER 


Data  15/18 Aprilie ; 19/23 Aprilie; 16/20 Iunie  2003 


Diploma Relatii cu mass-media si gestionarea situatiilor de criza / Managementul 


contractelor de tip FIDIC / Competente personale si de management; 


 


Institutia  Joint Vienna Institute – JVI, Sponsorizare: Banca Europeana pentru  


Reconstructie si Dezvoltare (BERD)   
Data   2 / 10 Iunie 2002  
Diploma Curs de perfectionare  - Practica eficienta in afaceri  


 


  


Congrese, conferinte, seminare, expozitii 


  
  
Haga, Olanda  18–24 Noiembrie 2007 EVD (Ministerul Olandez al 


Afacerilor Externe) & DZH – Schimburi de know-
how intre RAJAC Iasi si DZH / Training profesional in 
domeniul monitorizarii parametrilor apei in retele / 
Studiu de caz la compania DZH, Olanda; 


  
Bucuresti 22-26 Septembrie 2007 ARA / IWA - Water Loss 


Conference – Conferinta internationala pe subiectul 
pierderilor de apa in retele de distributie apa; 


  
Budapesta, Ungaria 22-25 August 2007 / KERAMO Gmbh – Conferinta 


internationala referitoare la utilizarea conductelor  
ceramice 


  
Essen, Germania 20-23 Martie 2007, BAUCHEMIE – Conferinta 


internationala referitoare la materiale moderne si 
tehnologii pentru betoane si structuri din beton 
armat; 


  


Institutia Joint Vienna Institute – JVI, Sponsorizare: Banca Europeana pentru  


Reconstructie si Dezvoltare (BERD)   
Data:  7 / 14 April 2000    
Diploma: 


 
Curs de perfectionare - Managementul si conducerea eficienta  
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Beijing, China 8-15 September 2006, Congresul Mondial al Apei  
  
Londra, Marea Britanie 26 Martie 2006 – Studiu de optiuni referitor la 


implicarea sectorului privat in domeniul apei 
potabile si canalizarilor; Studiul, dezvoltat 
impreuna cu un consortiu din UE, a obtinut o 
mentiune importanta din partea grupului Parsons & 
Brinckerhoff in cadrul competitiei „Proiectul anului”; 


  
Bucuresti 15-17 Iunie 2005 IWA-ARA, EXPO-APA, Conferinta 


internationala a operatorilor si a furnizorilor de 
echipamente in domeniul apei si canalizarii; Premiul 
I-decernat pentru cel mai bun raport anual 
intocmit de o companie de utilitati;  


  
Zagreb, Croatia  9-11 Noiembrie 2004, Banca Europeana pentru  


Reconstructie si Dezvoltare, Programul  
„Municipal Utilities Investments Programme”; 
Membru in panelul Congresului; 


  
Marrakesh, Maroc 19-23 Septembrie 2004 – Congresul mondial al apei  
  
Messe, Berlin  11/14 Aprilie 2003 – Targul international al 


producatorilor de echipamente si instalatii din 
domeniul serviciilor de apa-canalizare, precum si din 
domeniul epurarii apei uzate  


  
Rotterdam, Olanda 


   


19/21 Septembrie 2002 – BDO New Markets, 
Prezentarea Programului ISPA de la Iaşi  


Centrul de Formare Profesionala şi 
Perfecţionare în Domeniul Apei – 
(CFPPDA)  - In cadrul Programului 
Regional pentru Infrastructura  


Piatra-Neamţ 6/9 Noiembrie 2001 – Prezentarea 
Programului MUDP I  


  
International Water Association – 
IWA (Asociatia internationala a apei), 
al doilea Congres International al 
Apei 


 Berlin 22/26 Octombrie 2001, participant  


  
Pactul de stabilitate pentru Europa de 
Sud si Est – BAC-SEE 


Bucuresti 27/28 Septembrie 2001, Prezentarea 
Programului ISPA de la RAJAC Iaşi 


  
Cavanaugh & Associates PA, in 
cooperare cu ECOLINKS – Program 
pentru mediu in Europa de Est  


30/31 Martie 2000 – Utilizarea tehnologiilor 
americane de varf in domeniul pierderilor de apa. 
Selectarea de echipamente optime in vederea 
detectarii pierderilor de apa.  


  
Budapesta-Ungaria,  in cadrul 
“Programului Regional pentru 
Mediu” (REC)”, cu finantare USAID   


 13/15 Iunie 2000 – Proiectului “Detectarea 
pierderilor de apa in retele de distruibutie apa”, 
dezvoltat de RAJAC Iaşi si Cavanaugh 
International, i s-a decernat premiul “Best 
Practices Award” pentru faza 1 REC  


  
Viena, Austria 14/17 Februarie 1997 – Organizarea serviciilor de 


canalizare si de intretinere a retelei de apa uzata in 
in Viena; 


  
Severn Trent Water Internaţional, 
Anglia  


9/21 Martie 1997 – Un studiu tehnico-economic 
realizat de Banca Europeana pentru  Reconstructie 
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si Dezvoltare pe tema “Privatizarea serviciilor de apa 
in Marea Britanie” (managementul companiilor de 
apa; managementul financiar-contabil; 
managementul serviciilor catre consumatori; 
managementul retelelor de apa; calitatea si protectia 
mediului; serviciile de canalizare si epurarea apelor 
uzate; marketing; resurse umane; centre de training 
si educare a consumatorilor)   


  
Lemna International Inc., SUA 8/14 August 1997 – Aplicarea tehnologiilor moderne 


in domeniul epurarii apelor uzate generate de 
comunitati mici; statii de epurare; incinerarea 
deseurilor  


 


Alte competente 


 
 


Contracte tip FIDIC, intocmirea de caiete de sarcini conform cu regulile si politicile Bancii Europeane 
pentru  Reconstructie si Dezvoltare, si conform cu sistemul DIS al Uniunii Europene (Decentralized 
Implementation System – sistemul descentralizat de implementare) si manualele PRAG (Practical 


Guide). 


Din 2004 si pina la data curenta, consilier in cadrul Consiliului de Administratie al Bisericii 
„Sf. Parascheva” 


Jucator de tenis, inregistrat la Federatia Romana de Tenis.  
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Sesiunea 4 –


Calitatea in serviciile publice – conceptul de calitate


Implementat de


24/02/2016
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Definirea conceptului de calitate


• Conform terminologiei ISO 9000: 2000, prin calitate se înţelege
„ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui bun sau serviciu care 
îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate sau
implicite”(www.iso.org); 


• Standardul industrial japonez JIS 78101: 1981 definea calitatea ca 
„totalitatea caracteristicilor sau performanţelor unui bun/serviciu, care 
determină aptitudinea acestuia de a corespunde, de a se potrivi cu 
destinaţia dată de către client, cu intenţia de utilizare a clientului” (Ilies, 
2003, pp. 13); 


Implementat de


24/02/2016
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Definirea conceptului de calitate


• Societatea Americană pentru Controlul Calităţii (ASQ) definea în anul
1979 calitatea ca „o abordare sistemică şi sistematică în scopul obţinerii
excelenţei în legătură cu bunurile sau serviciile realizate de o 
întreprindere, în special în ceea ce priveşte modul în care ele sunt
conforme cu cerinţele clienţilor şi le satisfac nevoile” (Ciurea şi
Drăgulănescu, 1995, pp.73); 


• Dicţionarul Enciclopedic al Limbii Române defineşte calitatea ca „o 
categorie filosofică exprimând unitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale, în
virtutea căreia, într-un sistem dat de relaţii, un lucru este ceea ce este, 
deosebindu-se de celelalte lucruri, dar şi asemănându-se cu cele din 
aceeaşi clasă, specie, etc. şi a cărei schimbare atrage după sine 
transformarea (saltul calitativ) acelui lucru în altul” (Şraum Gheorghe, 
2000, pp.109); 


Implementat de


24/02/2016
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Definirea conceptului de calitate


• „satisfacerea unei necesităţi”, 


• „conformitatea cu specificaţiile”, 


• „gradul de satisfacere a consumatorului”, 


• „capacitatea de a îndeplini o trebuinţă”, 


• „atractivitatea unui produs pe piaţă”, 


• „ceea ce determină un consumator să-l cumpere”, 


• „conformitatea cu un model dat” etc.


Implementat de


24/02/2016
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Definirea conceptului de calitate


• Pentru Producator:


• sunt mai importante caracteristicile tehnice dar si economice,


• Pentru Beneficiar:


• sunt mai importante caracteristicile constructive, funcţionale, ergonomice, 
si economice


• din punctul de vedere al consumatorului sau utilizatorului
bunului/serviciului calitatea poate fi asimilată cu utilitatea produsului, 
adică gradul de satisfacţie pe care o resimte în procesul consumării sau
utilizării bunului sau în momentul în care beneficiază de un anumit
serviciu


Implementat de


24/02/2016
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Ecoluția calității in servicii


Implementat de


24/02/2016
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Ecoluția calității in servicii - etape


1. Inspecţia calităţii; 


2. Controlul calităţii; 


3. Asigurarea calităţii sau sistemul de asigurare a calităţii; 


4. Managementul calităţii; 


5. Managementul calităţii totale.


Implementat de


24/02/2016
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Ecoluția calității in servicii - etape


1. Inspecţia calităţii; 


Din punct de vedere al specificaţiei standardului ISO 9000:2000, inspecţia
calităţii reprezintă "evaluarea conformităţii prin observare şi analiză acompaniată
după cum este cazul de măsuri, testare sau verifica cu calibru " (www.iso.org).


2. Controlul calităţii


Controlul calităţii este un proces care se desfăşoară "înainte şi în timpul
evenimentului".


Implementat de


24/02/2016



http://www.iso.org/
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Ecoluția calității in servicii - etape


3. Asigurarea calităţii sau sistemul de asigurare a calităţii; 


Sistemul de asigurare a calităţii a făcut obiectul standardelor internaţionale din 
clasa ISO 9000 şi s-a generalizat în toate statele membre UE.


În anul 2001 au apărut o altă familie de standarde ISO 9000 în noua versiune a 
"Sistemului de management al calităţii".


Astfel, standardele ISO 9000:2000 definesc asigurarea calităţii "ca parte a 
managementului calităţii focalizată pe oferirea încrederii că cerinţele de calitate
vor fi satisfăcute". 


Din acest motiv aceste standarde înlocuiesc termenul de asigurare a calităţii cu 
cel de managementul calităţii.


Implementat de


24/02/2016
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Ecoluția calității in servicii - etape


4./5. Managementul calităţii și Managementul calităţii totale.


Acest sistem constituie obiectul standardelor internaţionale în domeniul calităţii
din clasa ISO 9000 (varianta anului 2000) şi face trecerea de la sistemul de 
asigurare a calităţii la forma superioară a mişcării calităţii - managementul
calităţii totale (TQM). 


Obiectivul sistemului de management al calităţii este îmbunătăţirea
performanţelor întreprinderilor (organizaţiilor) prin proiectarea, producerea şi
livrarea de produse cu un nivel calitativ ridicat. Pe de altă parte, sistemul de 
management al calităţii se doreşte a fi un sistem care să fundamenteze o nouă
politică în organizaţie şi anume "o politică a calităţii orientată spre îmbunătăţirea
continuă". 


Implementat de


24/02/2016
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Conceptul clasic al calității vs Managementul calității


Implementat de


Obiectivul este atingerea conformitatii 
cu standardele


Calitatea este definita de specialisti


Afecteaza doar produsele si serviciile


Se bazeaza pe activitatile proprii 
controlului calitatii


Aplicarea sa este impusa de catre 
management


Se bazeaza pe oprirea si corectia 
erorilor


Departamentul calitatii este responsabil


Obiectivul este dobandirea satisfacerii 
clientului


Calitatea este definita de client


Afecteaza toate activitatile org. Chiar 
daca nu au legatura cu serviciul


Inchide activitatile de control si implica  
gestionarea intregii unitati


Toti participa la aplicarea sa. Aceasta 
se stabileste prin convingere


Metodologie spre prevenire. Lucrurile 
trebuie facute bine “din prima”


Responsabilitatea si implicarea tuturor
din societate


24/02/2016
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Obținerea calității


Calitatea poate fi:


• Calitate necesară – cea de care clientul are nevoie, aceasta fiind cerută și 
așteptată de acesta într-un mod mai mult sau mai puțin explicit. Acest 
concept  constituie Calitatea Reală și obiectivul este de a o realiza.


• Calitatea programată – cea care se dorește a fi obtinută și care a fost deci 
obiectul planificării.


• Calitatea realizată – calitatea obișnuită, fiind de fapt (în realitate) produsul 
activității unității.


Implementat de


Calitatea totală  Calitatea realizată = Calitatea programată = Calitatea necesară


24/02/2016
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Documente suport in Managementul calității


• La SC APAVITAL SA documentele privind calitatea stocate in serverele 
societății depășesc 50 Tb, 


• Lista documentelor a ajuns la pozitia 2030, această lista fiind în permanență 
deschisă


• Managementul calității este un proces dinamic, orientat în societate atât pe 
orizontală cât și pe verticală


• Exemplu: printscreen Opis documente Managementul Calității


Implementat de


24/02/2016
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Implementat de


24/02/2016
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Implementat de


24/02/2016
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Concluzii


• managementul organizaţiei trebuie să se angajeze deplin în problematica
îmbunătăţirii calităţii în vederea formării unei culturi a acesteia; 


• îmbunătăţirea calităţii survine în urma îmbunătăţirii sistemelor și procedurilor, 
și nu prin rigoarea controlului de calitate. Verificarea nu asigură îmbunătăţirea
calităţii şi nici strategia ei; 


• îmbunătăţirea calităţii trebuie planificată și coordonată; 


• procesul de îmbunătăţire a calităţii este continuu, ceea ce uneori poartă
denumirea de „Kaizen” (îmbunătăţirea continuă); 


• programele de îmbunătăţire a calităţii trebuie să-i antreneze pe toți membrii
organizaţiei; 


Implementat de


24/02/2016
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Concluzii


• instruirea constituie o condiţie importantă pentru realizarea oricărui program 
de calitate; 


• calitatea poate fi evaluată obiectiv; 


• calitatea este prioritară faţă de programarea producţiei; 


• programele de îmbunătăţire a calităţii necesită eforturi la nivelul întregii
organizaţii şi angajamente pe termen lung, asociate cu programe de 
perfecţionare și instruire a personalului


Implementat de


24/02/2016
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“Prin calitate nu trebuie să se înţeleagă
cel mai bun bun/serviciu în sens absolut, 
ci cel mai bun bun/serviciu în condiţiile
impuse de către client, condiţii izvorâte
din modul de utilizare şi preţul de 
vânzare” 


(Ilies, 2003, pp. 13)
" 


Implementat de


24/02/2016
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Mihai Dorus


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu


24/02/2016



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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24/02/2016
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CURRICULUM VITAE                    VADIM POPUȘOI 
 


 
 
PERSONAL INFORMATION 
 
Name  Popușoi Vadim 
Address  R.Moldova, mun. Chişinău, bd. Alba Iulia 91, ap.54 
Telephone  069-37-69-69 
E-mail  cetateaalba@gmail.com 
Nationality  RM 
Date of birth  23.10.1984 
 
 
WORK EXPERIENCE 
  
Dates (from – to)  01.11.2012 - PRESENT   


 
Name and address of 
employer 


 S.C. „Apa-Canal Chişinău”, Chisinau,  38 Albisoara str. 
 


Type of business or sector  Joint Stock company with 100% public capital. 
 SC "Apa-Canal Chisinau" is the main water and sewage services 
provider in m. Chisinau  


Occupation or position held  legal adviser in the client relations department 
Main activities and 
responsibilities 


 Preparation of contractual documentation and participation at the 
contract signing process;  
Resolution/Arbitration of Contractual Issues related to client 
services;  
Representation in Court;  
Maintain contacts with governmental institutions, local authorities;  
Resolution of labor issues disputes;  


 
Dates (from – to)  27.07.2007 – 21.10.2012  
Name and address of 
employer 


 Ministry of Information Technology and Communications of the 
Republic of Moldova Chisinau, prior, Ministry of Transport and Roads 
Infrastructure, Transport Agency of Republic of Moldova,134, Stefan 
cel Mare Blvd. 
 


Type of business or sector  State Institution 
Occupation or position held  lawyer, human relations manager 
Main activities and 
responsibilities 


 Preparation of contractual documentation and participation at the 
contract signing process;  
Resolution/Arbitration of Contractual Issues;  
Representation in Court;  
Maintain contacts with governmental institutions, local authorities;  
Resolution of labor issues disputes;  
Fulfill human resources tasks and staff related database;  
Create and supervise the monitoring system of attendance records 
(sick and annual leaves, etc.) and other personnel related 
information. 


 
 
 







CURRICULUM VITAE                    VADIM POPUȘOI 
 


EDUCATION AND TRAINING 
Dates (from – to)  Feb. 2014 – Aug.2015  
Name and type of organization 
providing education and 
training 


 Technical University of Moldova (TUM), Cathedra  "Ecotechnics, 
Ecologic Management and Water Engineering 
UNESCO/COUSTEAU" 
 
Subject of specialization: 
management of communal utilities (water and sanitation services), 
supply and water distribution networks, public sewage networks and 
pumping stations, sanitary systems and equipment, water collecting 
and pumping stations, wastewater treatment stations, applied fluid 
mechanics, water chemistry and microbiology, engineering graphics 
(descriptive geometry), applied mechanics, electrical equipment, 
basis of topography, engineering geology, Pumps, blower, fans, 
processes and systems for drinking water treatment, the technology 
and organization of construction and installation, automation and 
computerization system functioning water and sanitation, , technical 
operation of water supply system, accomplishments and new 
materials for the construction and operation of water and sewerage 
networks, pumping stations, hand-over of the water and sewerage 
networks. 
 


Title of qualification awarded  Engineer in Operation of Water and Sanitations Systems  
   
Dates (from – to)  2007-2008  
Name and type of organization 
providing education and 
training 


  Free International University of Moldova, Law Faculty 


Title of qualification awarded   Master in Civil Law 
   
Dates (from – to)   2003-2007 
Name and type of organization 
providing education and 
training 


  State University of Moldova, Law Faculty 


Title of qualification awarded  Bachelor of Economic Law 
   
Dates (from – to)   1991-2003 
Name and type of organization 
providing education and 
training 


  French-Romanian Theoretical Lyceum “Gheorghe Asachi”, Chisinau 


 
PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 
 


  
Organized, persistent, polite,  
friendly, team player, sociable 


MOTHER TONGUE 
 
OTHER LANGUAGES 


  ROMANIAN 
 
ENGLISH – EXCELLENT 
RUSSIAN – EXCELLENT 
FRENCH –  GOOD  


TECHNICAL SKILLS  
AND COMPETENCES 
 
DRIVING LICENSE 


 English-Romanian-Russian Interpretation/Translation skills 
Proficiency in Microsoft Office Professional suite applications 
 
B, C, D, E Categories of about 10 years of experience 
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC


PLANIFICAREA STRATEGICĂ. 
INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC.


Chișinău 2015


Implementat de


Misiune. Viziune. 
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Definirea misiunii şi obiectivelor organizaţiei


Etica de 
întreprindere


Misiunea 


Obiectivele


Părţile 
interesate


Cultura
organizaţiei Conducerea
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Exemple de misiuni


 Creşterea satisfacţiei clienţilor prin îmbunătăţirea calităţtii apei
oferite, produsă prin utilizarea de tehnologii şi echipamente
performante – succesul Companiei depinde de calitatea şi
extinderea serviciilor oferite la tarife suportabile.
 Reducerea poluării factorilor de mediu: apă, aer, sol – toate în
beneficiul comunităţii - şi implementarea celor mai bune practici
disponibile în procesele de fabricaţie şi pentru distribuţia apei şi
epurarea acesteia.
 Educarea şi conştientizarea utilizatorilor asupra resursei naturale
– apa – este una dintre principalele preocupări.


Misiune
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Exemple de misiuni


 Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajaţilor faţă de
care ne declarăm responsabili fără discriminare.
 Utilizarea cat mai eficientă a resurselor umane şi materiale.
 Credibilitate în cazul tuturor factorilor interesaţi, spunând ceea
ce vom face şi facând ceea ce am spus.
 Dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţii
locale.
 Aplicarea celor mai bune soluţii ştiinţifice şi tehnice, prin
promovarea în Companie a unor programe de cercetare -
dezvoltare în domeniul apei.


Misiune
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Misiunea identifică rolul întreprinderii în sistemul
administraţiei publice, precum şi rezumatul analitic al
funcţiilor şi responsabilităţilor de bază ale acesteia, factorii
interesaţi primari (clienţi, parteneri etc.) şi principalele
produse ale acesteia, raspunzând la întrebările: ”cine
suntem ca organizaţie?” ”ce facem?” ”pentru cine facem?”


Pe scurt, misiunea unei organizaţii comunică ce este
organizaţia şi ce vrea ea să facă pentru această societate.
În declaraţia de misiune trebuie luaţi în considerare:


o Nevoile consumatorului 
o Grupurile de consumatori/beneficiari
oTehnologiile utilizate/cum satisfacem nevoile consumatorilor
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Exemple de misiuni ale Operatorilor din România


Misiune APAVITAL IASI - Furnizarea continuă a serviciilor de
alimentare cu apă, canalizare şi epurare către toţi consumatorii
respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate şi eficienţă


Misiune ACET Suceava - Asigurarea furnizarii serviciilor de apă şi
canalizare – epurare a apelor uzate pentru toţi utilizatorii din aria de
operare în condiţii de calitate şi continuitate, manifestând
flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele acestora, precum si
transformarea intr-un partener credibil şi atractiv pentru potenţialii
investitori, realizând o activitate rentabilă ţinând cont, în acelaşi
timp, de suportabilitatea socială a cheltuielilor aferente serviciile
prestate.



http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=372

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=373

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=428

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=439
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Exemplu misiune Apa Canal Chișinău
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Exemplu misiune propusă pentru ÎM „Apa Canal Anenii Noi”


Asigurarea unui nivel înalt al condițiilor de trai și al
sănătății cetățenilor și a unui mediu ambiant curat
și sănătos, prin dezvoltarea durabilă a
infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare și
prin prestarea serviciilor calitative.
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Diferenta dintre viziune si misiune:
 Misiunea este neschimbată,
 Viziunea poate fi modificată în timp.


Misiune şi Viziune
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Viziune


Viziunea - ceea ce se doreşte a fi organizaţia in viitor, o 
stare ideală a acesteia. Presupune o gândire dinamică 
şi capabilă să evalueze pe termen lung şansele reale 
de dezvoltare ale organizaţiei.
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O viziune bună, care surprinde elementele importante ale
organizaţiei, trebuie să se caracterizeze prin:


• Starea ideală care se proiectează în viitor să aibă la bază
realitatea curentă a companiei.


• Să genereze o atitudine de încredere în viitor şi în posibilităţile
organizaţiei de a se dezvolta în sensul transformării viziunii
propuse în fapte.


• Viziunea trebuie să fie rezultatul muncii întregii echipe
manageriale/a tuturor membrilor fondatori în cazul firmelor mici.


• Oferă posibilitatea tuturor membrilor organizaţiei să îşi identifice
interesele şi deci să-şi construiască motivaţia necesară pentru
îndeplinirea ei.
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Viziunea răspunde la întrebarea: Ce vreau să fiu?
Orizontul de timp – 7-10 ani.


Exemple de viziuni ale Operatorilor din România


“Vom deveni operatorul preferat la nivel regional de
furnizare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare
la standarde înalte de calitate, cu respectarea cerințelor
şi standardelor de protecţie a mediului” – Compania de
apă ARAD.
“Vom asigura operativitatea şi calitatea tuturor serviciilor
furnizate” – ACET Suceava.
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Stabiliţi viziunea pentru următorii 10 ani pentru firma din 
care faceţi parte (grupuri de lucru) 


Exercitiu practic 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
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Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Sesiunea 3 
Politici de lucru cu clientii


Implementat de


24/02/2016
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Politici de lucru cu clientii


• Managementul clienților


• Ghișeul unic de deservire a clienților


• Adoptarea inovațiilor de către clienți


• Specialistul / Departamentul de relații publice


Implementat de


24/02/2016







Page 3


Managementul clienților


Este ansamblul strategiilor, politicilor, proceselor care asigură  menținerea 
relațiilor între organizație și clienții săi și comunicarea bidirecțională pentru:


• a înțelege de ce clienții au nevoie


• a oferi servicii de înaltă calitate


• a satisface necesitățile clienților


• a fideliza clienții


• a răspunde la timp la cerințele clienților


• a anticipa necesitățile viitoare ale clienților


Implementat de


24/02/2016
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Discuții și păreri


1. Cine este responsabil de managementul clienților în cadrul 


întreprinderii unde activați?


2. Este nevoie de avut o strategie, politică, proceduri pentru a reglementa 


procesul de managementul clienților în cadrul întreprinderii unde 


activați?


Implementat de


24/02/2016
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Ghișeu unic de deservire a clienților


Conceptul de ghișeu unic – „o singură oprire”, fereastră de deservire 


pentru clienți, clientul primește răspuns la toate întrebările sale într-un 


singur loc și de dorit în același timp, deci este deservit la un singur ghișeu 


de o singură persoană.


Implementat de


24/02/2016
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Lucru în grup (4 grupe)


1. Avem nevoie de un ghișeu unic de deservire a clienților în cadrul 


întreprinderilor Apă-Canal?


2. De ce da sau de ce nu?


3. Care sunt avantajele și dezavantajele unui ghișeu unic?


Implementat de


24/02/2016
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Curba adopției inovației a lui Rogers


Implementat de


24/02/2016
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Responsabilitățile specialistului relații publice


• Elaborarea strategiei de comunicare a întreprinderii și întocmirea bugetului


• Coordonarea relaţiilor deţinute de întreprindere şi mass-media


• Pregătirea comunicatelor de presă ale întreprinderii


• Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare a publicului


• Amplasarea, actualizarea, modificarea informaţiei pe pagina web a întreprinderii


• Organizarea conferinţelor de presă


• Organizarea manifestărilor şi evenimentelor


• Organizarea și participarea la diverse întâlniri cu diferite organizații (clienți mari, asociații)


• Coordonarea cu conducerea întreprinderii privind participarea în campanii de sponsorizare


• Organizarea zilelor ușilor deschise pentru public


• Comunicarea internă


Implementat de
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Avantajele existenței specialistului relaţii publice 


• costuri mult mai mici pentru anumite servicii de relaţii publice


• comunicare internă mult mai eficientă


• îmbunătățirea imaginii întreprinderii în rândul publicului larg


• construirea în timp a unei relaţii durabile cu clienții întreprinderii


Implementat de


24/02/2016
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Departamente 
ajutatoare


- Financiar, RU, 
Planificare, etc.


CLIENTI


24/02/2016
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Componentele principale ale interfetei cu clientii sunt:
Facturare clienti si colectare venituri 
Relatiile cu clientii
Relatiile publice


24/02/2016
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Definiții:


Client: Orice cetățean sau companie care utilizează serviciile de
alimentare cu apă și canalizare furnizate de un operator.


Serviciul către Clienți: Furnizarea serviciului de bază de alimentare cu
apă și canalizare, facturarea acestui serviciu, și desfășurarea oricărei
activități suplimentare necesare soluționării oricăror probleme care ar
apare.


Relațiile cu clienții: Modalitatea în care un operator se organizează și își
organizează personalul în vederea desfășurării unei relații bune cu clienții
săi atunci când aceștia au nevoie de ajutor sau lucrurile nu merg bine


Relațiile publice: Maniera în care un operator se prezintă în exterior în
vederea îmbunătățirii imaginii sale în ochii clienților și a altor factori cheie
interesați, inclusiv mecanisme de identificare a părerilor acestora și de
influențare a așteptărilor lor.
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MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII


Elementele cheie sunt:


 Crearea unui serviciu orientat către client


 Standarde pentru Serviciul clienți


 O Strategie pentru Relațiile cu Clienții 


 Rezolvarea reclamațiilor clienților


 Crearea unei Unități de Legătură cu Clienții


 Mecanisme de suport


 Indicatori de performanță pentru Relațiile cu clienții


24/02/2016
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MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII –
responsabilități


Obiectivul cheie - reorientarea activităților unei companii de apă
către clienții săi, trebuie ca această să se reflecte la nivelul superior
în structura organizațională


Multe dintre companiile de apă combină toate activitățile
corespunzătoare interfeței cu clienții – și anume
facturare/colectare, relații cu clienții (și câteodată și relații publice) –
ca fiind responsabilitatea unui post/poziții/funcții nou(noi).


Dacă compania este destul de mare, acest post/funcție poate fi
chiar la nivel de ‘Director adjunct – Relații cu clienții’.


24/02/2016
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MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII –
responsabilități Sef departament 


Relatii cu clientii


Functionar Legatura 
cu Clientii


Legatura cu clientii –
receptionist telefoane


Legatura cu clientii -
vizitatori


Administratie
- Arhivare dosare, 


analiza date si 
performanta


Functionar 
Facturare/
Colectare


Procesare Contracte 
cu clientii noi sau 


revizuite


Citire contoare apa si 
procesare facturi


Colectare facturi, 
recuperare datorii si 


casieri


Functionar 
Relatii Publice


24/02/2016
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Pienaru Adriana
Pintea Lilia
Popusoi Vadim


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu


24/02/2016



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/





Page 17


Implementat de


Din numele


24/02/2016





		Sesiunea 3 �Politici de lucru cu clientii

		Politici de lucru cu clientii

		Managementul clienților

		Discuții și păreri

		Ghișeu unic de deservire a clienților

		Lucru în grup (4 grupe)

		Curba adopției inovației a lui Rogers

		Responsabilitățile specialistului relații publice

		Avantajele existenței specialistului relaţii publice 

		Слайд номер 10

		Слайд номер 11

		Definiții:

		MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII�

		MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII – responsabilități�

		MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII – responsabilități�

		Слайд номер 16

		Слайд номер 17






Modernizarea serviciilor publice locale în  


Republica Moldova 
 


- Domeniu de intervenţie 1: Servicii locale - 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Modulul 7  


Legislația Republicii Moldova referitoare la determinarea,  


aprobarea și aplicarea tarifelor Raport final 


 


Octombrie 2015  


 
 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Publicat de: 


Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) GmbH  


 


Sediul social: 


Bonn şi Eschborn, Germania 


Friedrich-Ebert-Allee 40 


53113 Bonn, Germany 


T +49 228 44 60-0 


F +49 228 44 60-17 66 


Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 


65760 Eschborn, Germany 


T +49 61 96 79-0 


F +49 61 96 79-11 15 


E info@giz.de 


I www.giz.de 


Autor: 


Darius Bor, Timus Ana 


Elaborat de: 


Consortium GOPA - Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbH – Eptisa Servicios de Ingeniera S.L.- 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 


 


 


Elaborat în cadrul:  


Proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Inter-
naţională a Germaniei (GIZ), în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) 
și cu suportul Guvernului României,  Agenţiei Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Uniunii 
Europene. 


Partenerii  proiectului: 


Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor al Republicii Moldova 


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud 


Opiniile exprimate în prezentul text aparţin autorului/autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al agenţiei de 
implementare, finanţatorilor şi partenerilor proiectului. 


 
Chișinău, Octombrie 2015 



mailto:info@giz.de

http://www.giz.de/





Modernisation of local public services, intervention area 1 


Modul 7 – Legislația Republicii Moldova referitoare la determinare, aprobarea și aplicarea tarifelor i 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Conținut 


 


 


1 Preliminarii aferente prezentului material ................................................... 1 


2 Prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de 
alimentare cu apă din 2014 ........................................................................... 2 


2.1 Principiile de reglementare a tarifelor și aspectele pe care le reglementează 
Metodologia .................................................................................................... 2 


2.2 Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de Metodologia din 
2014 ................................................................................................................ 3 


3 Prevederile proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare 
a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operator ................................ 6 


 


 


 


 


 


 


 


 







Modernisation of local public services, intervention area 1 


Modul 7 – Legislația Republicii Moldova referitoare la determinare, aprobarea și aplicarea tarifelor 1 


1 Preliminarii aferente prezentului material 


Cursul aferent modului 7 are la bază legislația din Republica Moldova cu privire la de-
terminarea, aprobarea și aplicarea tarifelor în sectorul de apă, de aceea lectura obliga-
torie aferentă acestui curs îl reprezintă Hotărârea ANRE, Nr. 741 din 18.12.2014 cu 
privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate 
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2 Prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă din 2014 


2.1 Principiile de reglementare a tarifelor și aspectele pe care le regle-
mentează Metodologia 


Există o nouă Metodologie pentru determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru 
serviciile publice de apă, de canalizare și epurare a apelor uzate din 18 decembrie 
2014, aprobată prin Hotărârea 741 a Agenției Naționale de Reglementare în Energeti-
că. Aceasta are drept scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplica-
re a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a 
apelor uzate. 


În prezent este în vigoare noua Metodologie pentru determinarea, aprobarea și aplica-
rea tarifelor pentru serviciile publice de apa, de canalizare și epurare a apelor uzate, (în 
continuare Metodologie) aprobată prin Hotărârea 741 a Agenției Naționale de Regle-
mentare în Energetică, în 18 decembrie 2014. 


Metodologia stabileşte: 


 Principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pen-
tru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică; 


 Principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pen-
tru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, inclusiv a tarifelor diferențiate în 
funcţie de punctul de furnizare a apei potabile (la blocul locativ, casă individuală 
sau în apartament); 


 Principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor pentru serviciul 
public de canalizare şi epurare a apelor uzate; 


 Principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului public de ali-
mentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif; 


 Modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii între activităţile 
practicate şi serviciile furnizate de către operatori; 


 Componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente furnizării serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


 Modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an de valabilitate a 
prezentei Metodologii, anul de bază, şi modul de actualizare a acestora pentru 
ceilalți ani de valabilitate a prezentei Metodologii; 


 Metoda de calculare a rentabilităţii;  


 Metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între activităţile 
practicate şi serviciile furnizate. 


 


Metodologia este bazată pe următoarele principii de reglementare:  


 Furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de alimentare cu 
apă tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public de canalizare şi epurare 
a apelor uzate în condiţii de siguranță şi cu utilizarea eficientă a obiectelor siste-
mului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 


 Suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare 
operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportul, distribuția 
şi furnizarea apei, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate; 
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 Desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar oferi operatoru-
lui posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, necesare pentru des-
făşurarea activităţii reglementate şi recuperarea mijloacelor financiare investite în 
dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi obţinerea unei rentabilităţi rezonabile; 


 Asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor. 


 


2.2 Elemente noi în procesul de calculare a tarifelor prevăzute de Metodo-
logia din 2014 


Metodologia aprobată în 2014 aduce o serie de elemente noi în procesul de adminis-
trare a tarifelor. În continuare se vor prezenta cele mai importante dintre ele. 


Aprobarea planurilor de investiții 


Metodologia stabileşte următoarele cerinţe faţă de planurile de investiţii urmate a fi 
aprobate, în scopul determinării tarifelor:  


 Operatorul anual, până la 1 noiembrie, va elabora şi prezenta, autorităţii adminis-
traţiei publice locale spre aprobare, planul de investiţii pentru anul calendaristic 
următor, cu excepţia operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, care prezintă în 
mod obligatoriu Agenţiei, spre aprobare, planul de investiţii pentru anul calenda-
ristic următor, în termen de până la 1 noiembrie. 


 În planul de investiţii pentru anul calendaristic următor se reflectă, în mod obliga-
toriu următoarele: 


  a) compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor planificate inte-
gral şi pe fiecare compartiment şi obiect investiţional în parte, sursele de fi-
nanţare; 
b) descrierea succintă a obiectului de investiţii, argumentarea necesităţii obiectu-
lui, valoarea investiţiei, justificarea economică, tehnică, obiectivele care vor fi 
atinse în urma efectuării investiţiilor (îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţi alimentării 
cu apă a consumatorilor, majorarea numărului de consumatori alimentaţi cu apă 
în urma dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă, furnizării serviciului 
public de canalizare la noii consumatori, reducerea numărului şi timpului întreru-
perilor, reducerea pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă, re-
ducerea cheltuielilor etc.). 


 Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se examinează şi se 
aprobă nu mai târziu de 31 decembrie.  


În planurile de investiţii prezentate de operatori nu se acceptă obiectele de investiţii în 
cazurile în care investiţiile: 


o Nu corespund cerinţelor stipulate în subpunctul 2) de mai sus; 


o Nu ţin de activitatea reglementată; 


o Ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite la cheltuieli; 


o Trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul companiilor de asigura-
re (asigurări incluse în tarif), deciziilor instanţelor de judecată etc.; 


o Nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu dau avantaj economic cuantificat şi 
duc doar la majorarea tarifelor. 


 În decursul anului modificările în planul de investiţii aprobat se efectuează de că-
tre operator doar cu acceptul în scris al autorităţii competente care a aprobat pla-
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nul anual de investiţii. Pentru modificarea planului de investiţii operatorul prezintă 
autorităţii competente propunerile sale de modificare cu argumentările privind ne-
cesitatea modificărilor propuse şi obiectivele care vor fi atinse în urma acestor 
modificări. Autoritatea administraţiei publice locale sau Agenţia, după caz, va 
examina şi, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea solicitări de la operator, 
va accepta sau va respinge modificările la planul de investiţii propuse de opera-
tor, informând în scris operatorul. Operatorul este în drept să propună modificări 
la planul de investiţii pentru anul de gestiune până la 31 octombrie a anului de 
gestiune. 


 Până la 1 martie a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă autorităţii adminis-
traţiei publice locale sau Agenţiei, după caz, un raport privind realizarea planului 
de investiţii, aprobat pentru anul precedent, în care se reflectă investiţiile conform 
planului şi cele efectiv date în exploatare, valoarea acestora, durata de funcţiona-
re utilă, amortizarea reflectată în evidenţa contabilă, amortizarea anuală şi obiec-
tivele atinse. Operatorul care furnizează serviciul public de canalizare şi de epu-
rare a apelor uzate, la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş prezintă Agenţiei 
raportul privind realizarea planului de investiţii, aprobat pentru anul calendaristic 
precedent, concomitent cu solicitarea de modificare sau avizare a tarifelor, con-
form punctelor 50 şi 51 ale prezentei Metodologii. 


 Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat se includ la 
determinarea tarifelor conform prevederilor prezentei Metodologii, iar investiţiile 
efectuate în afara planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care 
acestea vor aduce un avantaj economic adiţional faţă de obiectivele prevăzute în 
planul de investiţii şi adecvat valorii acestor investiţii. 


 


Stabilirea tarifelor separate pentru consumatorii la nivel de apartament și con-
sumatorii la nivel de casa la curte 


Punctul 59 din Metodologie prevede: În cazul încheierii cu consumatorii a contractelor 
directe de furnizare a apei potabile în apartamentele blocurilor locative, cheltuielile le-
gate de deservire, întreţinerea şi reparaţia curentă a reţelelor interne de alimentare cu 
apă şi de canalizare din blocurile locative şi a contoarelor instalate în apartamente se 
iau în consideraţie şi se includ doar în tariful de furnizare a acestor servicii consumato-
rilor casnici din apartamente. 


Instituții diferite de aprobare a tarifelor pentru diferite categorii de operatori de 
servicii de alimentare cu apă și de canalizare 


Conform punctului 50 din Metodologie: Tarifele pentru serviciile publice de alimentare 
cu apă tehnologică, de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare 
şi epurare a apelor uzate se determină de către operatori, pentru fiecare an de regle-
mentare „n” în conformitate cu prezenta Metodologie, şi se prezintă:  


 Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei - spre examinare şi 
avizare, a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi pentru 
serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 


  Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul de alimentare 
cu apă tehnologică furnizată la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 


 Agenţiei – pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de ali-
mentare cu apă potabilă şi a tarifelor pentru serviciul public de canalizare şi epu-
rare a apelor uzate furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi 







Modernisation of local public services, intervention area 1 


Modul 7 – Legislația Republicii Moldova referitoare la determinare, aprobarea și aplicarea tarifelor 5 


oraş, în cazul cînd Consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin 
de aprobare a tarifelor;  


 Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de ali-
mentare cu apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare şi epurare a ape-
lor uzate, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi ca-
re activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele fi-
nanciare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de 
Consiliile locale; 


 Agenţia aprobă, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate 
de către operatori, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi 
tarifele pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de 
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliul local 
nu a aprobat tarifele respective în termen de 60 de zile calendaristice de la data 
primirii de la Agenţie a avizului. 


 


Principiile de utilizare a mijloacelor financiare obținute din includerea uzurii și a 
cheltuielilor de întreținere și exploatare în tarif 


Punctul 61 ai Metodologiei prevede că mijloacele obţinute din includerea în tarifele 
pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a cheltuielilor 
privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale vor fi utilizate de operator 
pentru dezvoltare, reconstrucţie, renovare, reînnoire şi reparaţii capitale (cu capitaliza-
re) a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru rambur-
sarea creditelor şi împrumuturilor luate de operator în acest scop. În cazul cînd opera-
torul, în perioada de valabilitate a prezentei Metodologii, va utiliza aceste mijloace în al-
te scopuri, autoritatea care aprobă tarifele va micşora cheltuielile privind amortizarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului, în cuantumul utilizării nejustifi-
cate a acestora în alte scopuri. 


Punctul 62 din Metodologie prevede că cheltuielile materiale şi cele de întreţinere şi 
exploatare să fie utilizate de către operator doar după destinaţie. În cazul neutilizării 
acestora, utilizării acestora în alte scopuri sau diminuării în urma efectuării investiţiilor, 
în perioada de valabilitate a prezentei Metodologii, autoritatea care aprobă tarifele va 
micşora aceste cheltuieli ale operatorului în anul următor în cuantumurile respective. 
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3 Prevederile proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operator 


Conform prezentei Metodologii se vor determina, aproba şi aplica următoarele tarife la 
serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor: 


 Tarife distincte pentru instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor 
locative; 


 Tarife pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua 
publică de alimentare cu apă; 


 Tarife pentru racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la 
reţeaua publică de canalizare;  


 Tarife pentru branşare la reţeaua publică de alimentare cu apă, în cazul când 
consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă; 


 Tarife pentru racordare la reţeaua publică de canalizare, în cazul când consuma-
torii au asigurat executarea racordurilor de canalizare; 


 Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor 
interne de apă ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către 
operator din cauza încălcări de către consumator a normelor de utilizare şi/sau a 
clauzelor contractuale; 


 Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne 
de canalizare ale consumatorilor, care anterior au a fost deconectate de către 
operator din cauza încălcări de către consumatori a normelor de utilizare şi/sau a 
clauzelor contractuale; 


 Tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţii-
lor interne de apă, la solicitarea consumatorului; 


 Tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor inter-
ne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere 
a contractelor pentru prestarea serviciului public de canalizare; 


 Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor 
interne de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului; 


 Tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne 
de canalizare, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului; 


 Tarife pentru instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului; 


 Tarife pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea con-
sumatorului; 


 Tarife pentru demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea şi si-
gilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metro-
logice de expertiză, iar în rezultatul verificării se constată că contorul corespunde 
normelor; 


 Tarife pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea şi sigila-
rea contorului în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului; 


 Tarife pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instala-
rea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat;  


 Tarife pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deterioră-
rii de către consumator a sigiliului aplicat de operator; 
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 Tarife pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a 
copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de consumator operatorului. 


 


Însă pentru a preîntâmpina și determina importanța fiecărei taxe sau tarif auxulia, ter-
buie efectuată o analiză atentă a costurilor efective generate de situațiile de mai sus și 
dacă aplciarea tarifelor poate fi subvenționată sau nu de căter autoritățile locale, acțio-
nari la compania de apă. 


În cazul în care se urmăresște creșterea gradului de contorizare, ar trebui realizată o 
analiză a tuturor costurilor care intervin și veniturile pe care le va genera în viitor, noul 
consumator prin branșare la apă sau racordare la canalizare. Poate prin aplicarea unor 
reduceri sau facilități la contorizare/racordare consumatorii sunt mai tentați să se ra-
cordeze legal la rețeaua companiei, astfel generând venituri. 


Secţiunea 5 DETERMINAREA, APROBAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR LA 
SERVICIILE AUXILIARE  


În conformitate cu Metodologia tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori se 
determină anual separat pentru fiecare tip concret de serviciu „y” furnizat din categoria 
„z” de servicii auxiliare. Tarifele se determină de operatori şi, conform prevederilor din 
tabelele 1-3 din anexa la prezenta Metodologie şi se prezintă:  


 Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică - spre examinare şi avizare, a tarifelor la serviciile 
auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 


 Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – pentru examinare şi 
aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliul local respectiv a delegat 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică dreptul deplin de aprobare 
a tarifelor. 


 


În cazul cînd operatorii, în conformitate cu prevederile punctului 25, subpunctul 1) al 
prezentei Metodologii, prezintă la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energeti-
că tarifele pentru serviciile auxiliare spre avizare, Agenţia va examina materialele, va 
pregăti şi prezenta operatorului şi Consiliului local avizul privind cuantumul tarifelor ne-
cesare de a fi aprobate. 


 Tarifele la serviciile auxiliare se aprobă pentru fiecare categorie şi fiecare tip de 
serviciu auxiliar, în dependenţă de indicatorii specifici de influenta asupra nivelu-
lui acestora. Tarifele la serviciile auxiliare nu pot fi modificate de operatori.  


 În tarifele pentru branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare 
ale consumatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare nu se 
includ cheltuielile aferente realizării lucrărilor de desfacere şi refacere a carosabi-
lului şi/sau a trotuarelor. În cazul cînd astfel de lucrări sunt necesare de efectuat, 
operatorul va adăuga, la tarifele la serviciile auxiliare respective cheltuielile afe-
rente efectuării acestor lucrări, determinate pe bază de deviz de cheltuieli, sem-
nat de consumator şi operator. 


 Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se publică în mass-
media locală, întră în vigoare din data publicării. Tarifele la serviciile auxiliare 
aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, întră în vigoare din data publicării.  
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 Operatorii sunt obligaţi să publice tarifele la serviciile auxiliare la sediile lor şi să 
le plaseze pe paginile web oficiale. 


 


În cadrul prezentării pregătite de către echipa de experți vom expune câteva comentarii 
și concluzii în legătură cu noua metodologie de tarifare. 


 


 


 







Anexe: 


(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 


Servicii auxiliare prestate 


R. Moldova. Hotărâre Nr. 741 din  18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare 
și epurare a apelor uzate. 
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38 art Nr : 258 


Determinarea tarifelor ANRE 


Metodologia de tarifare din România, trecut și prezent. Abordarea 
tarifelor din punct de vedere a regionalizării operatorilor 


Legislația Republicii Moldova referitoare la tariful pentru serviciile 
de alimentare cu apă și de canalizare 


Propuneri și idei pentru noua metodologie de tarifare din Republica 
Moldova 


Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 
serviciile auxiliare prestate de operator în România 





Asis teh. canal


			


			MANOPERĂ			LEI


			salarii brute			0.00


			contribuții angajator			0.00


			A.TOTAL MANOPERĂ			0.00


			B. Cheltuieli indirecte 14,5 % din A			0.00


			C. TOTAL (A+B)			0.00


			D. Profit 6 % din C			0.00


			E. TOTAL (C+D)			0.00


			TRANSPORT CU AUTOTURISM


			distanţa medie 7km, dus-întors 14 km


			F. 14 km x X lei/km			0.00


			TOTAL TRANSPORT (F)			0.00


			G. TOTAL			0.00


			H. Rotunjire			0.00


			I. TOTAL (G+H)			0.00


			J. T.V.A.20 % din I			0.00


			TOTAL GENERAL			0.00








Vidanjare


			


			MATERIALE			LEI


			motorină (consum combustibil * tarif/1litru)			0


			A. TOTAL MATERIALE			0


			MANOPERĂ


			salar tarifar orar: 4 x X lei/h			0.00


			contribuții angajator			0.00


			B. TOTAL MANOPERĂ			0.00


			C. CHELTUIELI INDIRECTE 14,5 % din (A+B)			0.00


			D. Tarif apă deversată (7mc x X lei)			0


			E. Profit 6% din (A+B+C+D)			0.00


			F. TOTAL (A+B+C+D+E)			0.00


			G. Rotunjire			0


			H. TOTAL (F+G)			0.00


			T.V.A. 20 %			0.00


			TOTAL VIDANJARE			0.00


			TRANSPORT


			MATERIALE


			motorină 25 l/100km x X lei/l			0.00


			piese de schimb			0.00


			A. TOTAL MATERIALE			0.00


			MANOPERĂ


			salar tarifar orar: 4* X lei/h			0.00


			contribuții angajator			0.00


			B.TOTAL MANOPERĂ			0.00


			C. TOTAL (A+B)			0.00


			D. CHELTUIELI INDIRECTE 14.5% din C			0.00


			E. Profit 6% din (C+D)			0.00


			F. TOTAL (C+D+E) / 100 km			0.00


			G. Rotunjire			0.00


			H. TOTAL / km : (F+G) / 100 km			0.00


			I. T.V.A. 20 % din H			0.00


			TOTAL TRANSPORT (H+I) LEI / KM			0.00








Debransare, rebransare apa


			


			MANOPERĂ			LEI


			3 ore cu salar tarifar orar: X lei/h			0.00


			contribuții angajator			0.00


			A.TOTAL MANOPERĂ			0.00


			B. Materiale: sigilii, garnituri, etc.			0.00


			C. TOTAL  manoperă + materiale (A+B)			0.00


			D. Cheltuieli indirecte 14.5 % din C			0.00


			E. TOTAL (C+D)			0.00


			F. Profit 6 % din E			0.00


			G. TOTAL (E+F)			0.00


			TRANSPORT CU AUTOTURISM


			distanţa medie 7km, dus-întors 14 km  x 2


			28 km x X lei/km			0.00


			TOTAL TRANSPORT (H)			0.00


			I. TOTAL (G+H)			0.00


			J. rotunjire			0.00


			K. TOTAL (I+J)			0.00


			L. T.V.A.20 % din K			0.00


			TOTAL GENERAL			0.00








montat apometru


			


			MATERIALE			LEI


			Fuior cânepă			0.00


			Vopsea			0.00


			Benzină			0.00


			Alte materiale			0.00


			A. TOTAL MATERIALE			0.00


			MANOPERĂ


			4 ore cu salar tarifar orar: X lei/h			0.00


			contribuții angajator			0.00


			B. TOTAL MANOPERĂ			0.00


			C. CHELTUIELI INDIRECTE 14.5 % din (A+B)			0.00


			D. Profit 6% din (A+B+C)			0.00


			E. TOTAL (A+B+C+D)			0.00


			F.Rotunjiri			0


			G. TOTAL (E+F)			0.00


			H. T.V.A. 20 % din G			0.00


			TOTAL OP. MONTAT APOMETRU			0.00
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Версия на русском  



Fişa actului juridic  



 
Republica Moldova 



AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 



HOTĂRÎRE Nr. 741  
din  18.12.2014  



cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare 
şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă,  



de canalizare şi epurare a apelor uzate 



Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 258  



Înregistrat: 
Ministerul Justiţiei 



nr. 1020 din 2 februarie 2015 
Ministru _________________ Oleg EFRIM 



 
 
    Întru stabilirea modului de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. e) şi art. 35 din Legea nr. 
303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică   



HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul 
public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate (se anexează). 
    2. Subdiviziunile Agenţiei vor monitoriza aplicarea de către titularii de licenţe din domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a  Metodologiei aprobate.  
    3. Se abrogă Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului 
de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 164 din 29 
noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art. 465). 
 



 
    DIRECTORI                                                   Sergiu CIOBANU 
                                                                             Iurie ONICA 
                                                                             Octavian LUNGU 
                                                                             Ghenadie PÂRŢU 
    Nr. 741. Chişinău, 18 decembrie 2014. 
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Anexă 
la Hotărîrea Consiliului  



de administraţie al ANRE 
nr. 741 din 18 decembrie 2014  



 
METODOLOGIE 



DE DETERMINARE, APROBARE ŞI APLICARE A TARIFELOR 
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, 



DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE 
SECŢIUNEA 1 



DISPOZIŢII GENERALE 
    1. Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate (în continuare Metodologie) are drept 
scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.  
    2. Prezenta Metodologie se aplică la determinarea tarifelor de către operatorii care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    3. Prezenta Metodologie stabileşte: 
    a) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul 
public de alimentare cu apă tehnologică; 
    b) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul 
public de alimentare cu apă potabilă, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de punctul de 
furnizare a apei potabile (la blocul locativ, casă individuală sau în apartament); 
    c) principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    d) principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif; 
    e) modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii între activităţile practicate 
şi serviciile furnizate de către operatori; 
    f) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente furnizării  serviciului public de 
alimentare  cu apă şi de canalizare; 
    g) modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an de valabilitate a prezentei 
Metodologii, anul de bază, şi modul de actualizare a acestora pentru ceilalţi ani de valabilitate a 
prezentei Metodologii;  
    h) metoda de calculare a rentabilităţii;  
    i) metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între activităţile practicate şi 
serviciile furnizate. 
    4. Prezenta Metodologie este bazată pe următoarele principii de reglementare:  
    a) furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de alimentare  cu apă 
tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate în 
condiţii de siguranţă şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare;  
    b) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare operatorului 
pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportul, distribuţia şi furnizarea apei, 
colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate;  
    c) desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar oferi operatorului 
posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, necesare pentru desfăşurarea activităţii 
reglementate şi recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi 
reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi obţinerea unei rentabilităţi 
rezonabile; 
    d) asigurarea transparenţei  în procesul de reglementare a tarifelor. 
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SECŢIUNEA 2 
DEFINIREA SERVICIILOR FURNIZATE DE  



OPERATORI ŞI A TARIFELOR REGLEMENTATE 
    5. Prezenta Metodologie prevede determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor pentru 
următoarele servicii publice furnizate  de operatori consumatorilor: 
    a) serviciul public de alimentare cu apă potabilă; 
    b) serviciul public de alimentare cu apă tehnologică; 
    c) serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate. 
    6. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă include ansamblul de activităţi şi operaţiuni 
desfăşurate de operator privind dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor de pompare şi de 
tratare a apei brute, a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile, a reţelelor publice de 
transport  şi de distribuţie a apei potabile, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi 
utilizate de operator în activitatea de alimentare a consumatorilor cu apă potabilă. 
    7. Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică include ansamblul de activităţi şi 
operaţiuni desfăşurate de operator privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea staţiilor de 
pompare a apei brute, a reţelelor de transport al apei brute, a staţiilor de tratare a apei brute, a 
rezervoarelor de înmagazinare a apei tehnologice, a reţelelor publice de transport şi de distribuţie 
a apei tehnologice, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi utilizate de operator în 
activitatea de alimentare a consumatorilor cu apă tehnologică. 
    8. Serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate include ansamblul de activităţi şi 
operaţiuni desfăşurate de operator legate de dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor 
publice de canalizare, a staţiilor de epurare a apelor uzate, a altor imobilizări corporale şi 
necorporale aferente şi utilizate de operator pentru furnizarea serviciului public de canalizare 
consumatorilor. 
    9. Dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare include activităţile şi 
operaţiunile desfăşurate de operator privind construcţia noilor capacităţi şi majorarea 
capacităţilor existente de captare, de pompare, de transport, de tratare, de înmagazinare şi de 
distribuţie a apei tehnologice şi a apei potabile, de colectare, de transport, de epurare şi de 
evacuare a apelor uzate şi epurate. 
    10. Întreţinerea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare include activităţile şi 
operaţiunile desfăşurate de operator privind reparaţia capitală, renovarea şi înlocuirea reţelelor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a staţiilor de pompare şi de tratare a apei, a staţiilor 
de epurare a apelor uzate şi a altor imobilizări corporale aflate la balanţă operatorului şi utilizate 
la furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, reparaţia curentă, 
deservirea, verificarea, asigurarea securităţii reţelelor publice de apă şi de canalizare, a altor 
imobilizări corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv a celor transmise de către organele administraţiei 
publice locale la exploatare şi deservire tehnică, instalarea, verificarea, reparaţia şi înlocuirea 
contoarelor la consumatorii casnici, conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, deservirea, şi reparaţia curentă a reţelelor de apă şi  de canalizare din blocurile 
locative în care, conform legii, sunt încheiate contracte de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare cu fiecare proprietar/chiriaş de apartament din blocurile 
locative. 
    11. Utilizarea reţelelor publice de alimentare cu apă include activităţile şi operaţiunile 
operatorului legate de captarea, de transportul şi de tratarea apei brute, de transportul, de 
distribuţia, de evidenţa şi de furnizarea apei tehnologice şi a apei potabile consumatorilor, 
asigurarea regimurilor optime de funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi 
asigurarea calităţii apei livrate la punctele de delimitare cu consumatorii. 
    12. Utilizarea reţelelor publice de canalizare şi epurarea apelor uzate include activităţile şi 
operaţiunile operatorului ce ţin de colectarea, de transportul până la staţiile de epurare a apelor 
uzate de la consumator şi a apelor pluviale din intravilanul localităţilor care ajung în sistemul 
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public de canalizare, epurarea apelor uzate, evacuarea apelor epurate în emisar, evacuarea, 
tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din tratarea apelor uzate. 
    13. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă consumatorilor şi a serviciului public de 
canalizare include activităţile şi operaţiunile operatorului ce ţin de încheierea contractelor de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorii, 
determinarea, în baza indicaţiilor contoarelor, a volumelor de apă consumate de fiecare 
consumator, facturarea apei potabile şi tehnologice furnizate şi a serviciului public de canalizare 
furnizat consumatorilor, colectarea plăţilor pentru apa furnizată şi serviciul de canalizare furnizat 
consumatorilor şi menţinerea relaţiilor cu consumatorii.  
    14. Prezenta Metodologie reglementează modul de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a 
următoarelor tarife: 
    a) tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa tehnologică; 
    b) tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă diferenţiate în funcţie de locul 
de furnizare a apei potabile, după cum urmează: 
    - la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă; 
    - la punctele de ieşire din reţelele interne de apă ale blocurilor locative (în apartamente); 
    c) tarifele pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 
    15. În sensul prezentei Metodologii noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele: 
    consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat de operator în bază de contract, pentru necesităţi 
legate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională; 
    devieri tarifare – componenta de corectare în anul de reglementare a veniturilor operatorului 
rezultată din diferenţa dintre parametrii prognozaţi la determinarea tarifelor şi cei real înregistraţi 
în perioada precedentă de reglementare. Aceste devieri, pozitive sau negative, se determină în 
baza diferenţei parvenite în perioada precedentă de reglementare de la modificarea reală a 
următorilor parametri faţă de cei prognozaţi, incluşi în calculul tarifelor: volumele de apă 
tehnologică şi de apă potabilă furnizate consumatorilor; volumul apelor uzate colectate de la 
consumatori; modificarea cotelor impozitelor, taxelor şi altor plăti incluse în cheltuieli conform 
Codului fiscal şi actelor normative de aplicare a lui în domeniul serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare; indicii de ajustare a costurilor de bază; valorii nete a imobilizărilor 
corporale şi necorporale amortizabile;  
    punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă - setul de puncte de 
delimitare a reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă cu instalaţiile interne de apă ale 
consumatorilor casnici ce dispun de case individuale, ale blocurilor locative şi ale tuturor 
consumatorilor noncasnici; 
    punctele de ieşire din reţelele interne de alimentare cu apă din blocurile locative (în 
apartamente) - setul de puncte ce delimitează instalaţiile interne de apă ale consumatorilor 
casnici din apartamentele blocurilor locative faţă de reţelele interne de alimentare cu apă din 
aceste blocuri. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor casnici  din 
apartamente faţă de reţelele interne de alimentare cu apă a blocului de locuit se stabileşte la ieşire 
din contorul instalat în apartament; 
    tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică - contravaloarea tuturor 
activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de 
alimentare cu apă, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizare consumatorilor a 
serviciului public de alimentarea cu apă tehnologică. Tariful pentru serviciul public de 
alimentare cu apă tehnologică se stabileşte la 1 m3 de apă tehnologică, nu include taxa pe 
valoare adăugată (TVA) şi se aplică pentru toţi consumatorii de apă tehnologică deserviţi de 
operator;  
    tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – contravaloarea tuturor 
activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de 
alimentare cu apă, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizarea serviciului public de 
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alimentare cu apă potabilă consumatorilor. Tariful pentru serviciul public de alimentarea cu apă 
potabilă se stabileşte la 1 m3 de apă potabilă, diferenţiat în funcţie de locul de furnizare a apei 
potabile: la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă sau la punctele 
de ieşire din reţelele interne de apă ale blocurilor locative (în apartamente, în cazul încheierii 
contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor din blocul locativ). Tariful nu include 
TVA şi se aplică pentru toţi consumatorii de apă potabilă deserviţi de operator  în funcţie de 
locul furnizării apei potabile; 
    tarif pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate - contravaloarea 
tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice 
de canalizare, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizare  consumatorilor a serviciului 
public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Tariful pentru serviciul public de canalizare şi 
de epurare a apelor uzate se stabileşte la 1 m3 de apă uzată, nu include TVA şi se aplică pentru 
toţi consumatorii deserviţi de operator;  
    venit reglementat – venitul aferent unui an calendaristic de reglementare, recunoscut de 
organul de reglementare ca fiind necesar şi justificat pentru acoperirea tuturor cheltuielilor 
reglementate ale operatorului şi posibilitatea obţinerii de către operator  a unei rentabilităţi 
rezonabile. 



SECŢIUNEA 3 
DETERMINAREA TARIFELOR 



    16. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică se determină în baza 
formulei:    



 
  (1) 
  unde: 
    VSATn este venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a  apei 
tehnologice, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare desfăşurării 
activităţii de furnizare  consumatorilor a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii 
lei; 
    VATn  - volumul total de apă tehnologică furnizată în anul de reglementare „n” tuturor 
consumatorilor deserviţi de operator, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la 
consumatori, mii m3; 
    CSATn – cheltuielile  justificate ale operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru 
desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei; 
    RATn – rentabilitatea operatorului  pentru anul de reglementare „n”,  determinată în funcţie de 
mijloacele investite în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia, modernizarea şi reînnoirea 
imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă tehnologică, mii lei; 
    DVTn-1 – devierile tarifare create la operator  în perioada precedentă de reglementare rezultată 
din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi  de la 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei. Devierile tarifare se aplică 
începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii. 
    17. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă se determină în baza 
următoarelor formule: 
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată la punctele de ieşire din 
reţelele publice de alimentare cu apă potabilă:       



 
 (2) 
 unde: 
    VSAPn – venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a  apei potabile, 
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necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, livrată la punctele de 
ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii lei; 
    VAPn  - volumul total de apă potabilă furnizat în anul de reglementare „n” măsurat la punctele 
de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii m3; 
    CSAPn – cheltuielile  operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă la punctele de ieşire din 
reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii lei; 
    RAPn –  rentabilitatea operatorului pentru anul de reglementare „n” determinată în funcţie de 
valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile utilizate în activitatea de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi acceptate în tarife, mii lei; 
    DVPn-1 – devierile tarifare create la operator în  perioada precedentă de reglementare, rezultată 
din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi de la 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, mii lei. Devierile tarifare se aplică 
începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii. 
    b)  pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată la punctele de ieşire din 
reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative (apartamente):        



 
   (3) 
 unde: 
    VSAPan – venitul reglementat de la furnizarea de către operator a apei  potabile în 
apartamente, în baza contractelor directe încheiate cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor; 
    VAPan – volumul total de apă potabilă furnizat de operator în anul de reglementare „n” 
tuturor consumatorilor din blocurile locative în care apa potabilă se furnizează în baza 
contractelor directe încheiate cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor din bloc, inclusiv volumul 
de apă de uz comun şi în spaţiile date în chirie/locaţiune de către gestionarii blocurilor locative, 
mii m3. 
    CIRBn  - cheltuielile adiţionale ale operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru 
întreţinerea şi exploatarea tuturor reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din 
blocurile locative în care sunt încheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare  cu fiecare proprietar/chiriaş de apartamente  din blocurile locative, în 
conformitate cu prevederile articolului 29 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi canalizare, costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele 
interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative şi cheltuielile de întreţinere, exploatare şi 
verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative, 
mii lei.  
    18. Tariful pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină conform 
formulei:     



 
   (4) 
 unde:     
    VSCn este venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a serviciului public 
de canalizare şi epurare a apelor uzate, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea 
costurilor necesare desfăşurării activităţii de furnizare  consumatorilor a serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei; 
    VAUn - volumul total al apelor uzate  deversate în anul de reglementare „n” în reţelele publice 
de canalizare, mii m3. Acest volum se determină reieşind din  datele contoarelor instalate la 
consumatori. În lipsa contoarelor volumul apelor uzate se determină la un nivel egal cu volumul 
apei tehnologice şi apei potabile furnizate de operator consumatorilor; 
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    CSCn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de furnizare a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei;     
    RCn - rentabilitatea operatorului pentru anul de reglementare „n” determinată în funcţie de 
mijloacele investite în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia şi reînnoirea imobilizărilor corporale 
şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de canalizare şi epurare a 
apelor uzate, mii lei; 
    DVCn-1 – devierile tarifare create la operator în anul de reglementare  „n-1”, rezultate din 
diferenţa dintre parametrii prognozaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi de la 
furnizarea serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, mii lei. Devierile tarifare 
se aplică începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii. 
    19. Volumul total de apă necesar operatorului în anul de reglementare „n”, se determină 
conform formulei: 



 
   



  (5) 
unde: 
    VAn este volumul total de apă necesar operatorului în anul de reglementare „n”, m3; 
    VACn  - volumul de apă necesar de a fi extras (captat) din fondul apelor în anul de 
reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, 
m3; 
    VAPPn - volumul apei potabile procurate de la alte persoane în anul de reglementare „n”, m3; 
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, în 
anul de reglementare „n”, aprobate în modul stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Energetică (în continuare Agenţia), m3. 



SECŢIUNEA 4  
STRUCTURA CHELTUIELILOR 



    20. Reieşind din procesul tehnologic şi specificul activităţii operatorilor sistemelor publice  de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi conform prevederilor articolului 35 din Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prezenta Metodologie prevede următoarea 
structură a cheltuielilor care stau la baza determinării tarifelor:  
    a) Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale; 
    b) Cheltuieli de procurare a apei; 
    c) Cheltuieli materiale; 
    d) Cheltuieli pentru energia electrică;  
    e) Cheltuielile cu personalul; 
    f) Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    g) Cheltuieli de distribuire; 
    h) Cheltuielile administrative  
    i) Alte cheltuieli  operaţionale. 
    21. Formulele generale de determinare a cheltuielilor operatorului necesare pentru furnizarea  
în anul de reglementare „n” a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare au 
următorul conţinut: 
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică:  
    



 
  



  (6) 
unde: 
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    CAIatn - cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la 
balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    CAPatn –cheltuieli pentru apa tehnologică procurată de la alte persoane; 
    CMatn – cheltuielile materiale aferente  furnizării serviciului de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    CEEatn – cheltuielile  pentru energia electrică procurată de operator, aferente  furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă tehnologică; 
    CPatn - cheltuielile cu personalul operatorului, aferente procesului furnizării serviciului public 
de alimentare cu apă tehnologică; 
    CIEatn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    CDatn -  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă tehnologică; 
    CAatn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă tehnologică; 
    ACatn – alte cheltuieli operaţionale aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă 
tehnologică în anul de reglementare „n”. În acestea se includ cheltuielile pentru achitarea taxei 
pentru apa extrasă (captată) din fondul apei, achitarea altor taxe, impozite şi plăţi justificate, care 
conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli, şi 
fondul de rulment necesar pentru furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă tehnologică. 
Astfel:     



 
(7) 
   unde: 
    TAatn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa  
extrasă (captată) din fondul apei, aferente apei tehnologice furnizate consumatorilor; 
    Tatn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea altor taxe, 
impozite şi plăţi justificate, aferente serviciului de alimentare cu apă tehnologică şi care conform 
Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli; 
    FRatn – fondul de rulment în anul de reglementare „n” aferent serviciului public de alimentare 
cu apă tehnologică, necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului. 
    b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată consumatorilor la punctele de 
ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă:     



 
     (8) 
 unde: 
    CAIapn – cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la 
balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
potabilă; 
    CAPapn –cheltuieli pentru apa potabilă procurată de la alte persoane; 
    CMapn – cheltuielile materiale aferente  furnizării serviciului public de alimentare cu apă 
potabilă; 
    CEEapn – cheltuielile pentru energia electrică procurată de operator, aferente furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă; 
    CPapn – cheltuielile cu personalul operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă; 
    CIEapn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public  de alimentare cu apă 
potabilă; 
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    CDapn –  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă; 
    CAapn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă; 
    ACapn – alte cheltuieli operaţionale necesare pentru furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă. Aceste cheltuieli au aceeaşi structură ca şi în cazul serviciului public 
de alimentare cu apă tehnologică şi se determină conform formulei:     



 
    (9) 
 unde: 
    TAapn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa  
extrasă (captată) din fondul apei, aferente apei potabile  furnizate consumatorilor; 
    Tapn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea altor taxe, 
impozite şi plăţi justificate, aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi care 
conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli; 
    FRapn – fondul de rulment în anul de reglementare „n” aferent serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă, necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului. 
    c) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă consumatorilor la punctele de ieşire 
din reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative (în apartamente):     



 
(10) 
unde: 
    CIRBn –cheltuielile  operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru întreţinerea şi 
exploatarea  reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative în care 
furnizarea apei potabile se efectuează de operator în apartamente în baza contractelor directe 
încheiate cu proprietarii /chiriaşii apartamentelor din aceste blocurile locative. Aceste cheltuieli 
includ şi costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne 
de alimentare cu apă ale blocurilor locative şi cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare 
metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative. 
    Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de apă admise în reţelele interne de alimentare cu 
apă ale blocurilor locative în anul “n”, se determină de către operator şi se aprobă de către 
autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor – autorităţile administraţiei publice locale sau Agenţia, 
după caz.  
    Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de apă admise în reţelele interne de alimentare cu 
apă ale blocurilor locative se determină anual în baza parametrilor efectivi ai reţelelor interne de 
alimentare cu apă înregistraţi în perioada precedentă de reglementare, luînd în consideraţie 
extinderile, performanţele şi principiile de reglementare intervenite între timp pentru fiecare 
operator în parte.  
    Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare 
din blocurile locative se vor determina similar cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor 
de apă potabilă şi de canalizare reieşind din lungimea şi diametrele reţelelor interne de apă şi de 
canalizare din blocurile locative pentru fiecare operator în parte; 
    d) pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate: 



 
(11) 
    unde: 
    CAIcn – cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la 
balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate; 
    CMcn – cheltuielile materiale ale operatorului  aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
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    CEEcn – cheltuielile pentru energia electrică procurată de operator, aferente furnizării 
serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CPcn - cheltuielile cu personalul operatorului, aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CIEcn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de canalizare; 
    CDcn -  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CAcn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    ACcn – alte cheltuieli operaţionale aferente furnizării serviciului public de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate. Aceste cheltuieli se determină conform formulei:    



 
   (12) 
 unde: 
    TCn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea impozitelor, 
taxelor şi altor plăţi justificate aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a 
apelor uzate şi care, conform legislaţiei, se atribuie la cheltuieli; 
    FRcn –  fondul de rulment în anul de reglementare „n”  aferent furnizării serviciului public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate şi necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a 
operatorului; 
    CTRaun – cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţe părţi 
pentru efectuarea tratării şi epurării volumleor de ape uzate, după caz. 



SECŢIUNEA 5 
DETERMINAREA ŞI AJUSTAREA CHELTUIELILOR 



    22. Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferente furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate în fiecare an de 
reglementare „n” se determină conform formulei:       



 
    (13) 
 unde: 
    VIin – valoarea, la costul de intrare a imobilizărilor corporale şi  necorporale amortizabile ale 
operatorului de categoria „i” în anul de reglementare „n”. La determinarea tarifelor în valoarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale  nu se includ valorile imobilizărilor date în locaţiune, a 
obiectelor locative, de menire social–culturală, altor imobilizări  care nu sunt destinate 
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, imobilizărilor 
conservate şi aflate în curs de execuţie, imobilizărilor finanţate din donaţii, procurate din contul 
subvenţiilor şi alocaţiilor acordate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
transmise operatorului cu titlu gratuit sau în deservire tehnică, imobilizărilor finanţate  din contul 
tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori. De asemenea, în scopuri 
tarifare, în calculul cheltuielilor privind amortizarea nu se includ imobilizările procurate sau 
create în afara planurilor de investiţii aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau  de 
către Agenţie, după caz.  
    DUi -  durata de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului de categoria „i”, care trebuie să corespundă duratei  de viaţă utilă a imobilizărilor. 
Totodată, această durată nu poate fi mai mică decît durata de funcţionare utilă indicată în 
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 
21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr.62-66, art. 379). Categoriile 
„i” se formează prin gruparea imobilizărilor cu durată de utilizare identică din punct de vedere 
economic. 
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    23. În cazul cînd operatorul, la evaluarea ulterioară a imobilizărilor, aplică metoda reevaluării, 
prezenta Metodologie prevede că nivelul maxim de creştere a amortizării  în urma reevaluării, 
urmată de a fi acceptată în tarif, nu va depăşi indicele preţurilor producţieii industriale înregistrat 
în perioada de la anul reevaluării precedente şi pînă-n anul în care se efectuează reevaluarea 
curentă, publicat anual de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. De asemenea, în 
cazul reevaluării, nu se admite includerea in  tarife a amortizării imobilizărilor corporale şi 
necorporale valoarea de înlocuire a cărora, determinată în urma reevaluării, a fost deja depreciată 
prin tarife. 
    24. Pentru alocarea corectă a cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale pe tipurile concrete de servicii furnizate, operatorii serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare sunt obligaţi să divizeze imobilizările corporale şi necorporale 
amortizabile şi să calculeze amortizarea în funcţie de utilizarea sau apartenenţa acestora 
serviciilor furnizate (alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, serviciul de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate).  În acest caz amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale  care nu 
pot fi divizate direct la tipul de serviciu furnizat, celor care se utilizează în comun, sunt de gen 
auxiliar, de distribuire şi administrativ se divizează între tipurile de servicii furnizate după cum 
urmează:  
    a) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în comun 
pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute se repartizează 
între serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă conform normelor de 
repartizare determinate în baza  volumelor respective de apă furnizate consumatorilor; 
    b) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale care se utilizează de 
operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de 
alimentare  cu apă şi de canalizare, şi amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale 
serviciilor de gen auxiliar, de distribuire şi administrativ se repartizează între activităţile 
practicate şi serviciile furnizate, precum şi între serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 
apă tehnologică, serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate, proporţional veniturilor 
obţinute de la desfăşurarea activităţilor sau furnizarea  serviciilor în anul de reglementare „n-1”.  
    25. Cheltuielile legate de procurarea apei de la alte persoane se determină, conform formulei:  



 
   (14) 
  unde: 
    VAPPn - volumul apei procurate de la alte persoane, mii m3; 
    TAPn – tariful sau preţul de procurare a  apei de la alte persoane în anul „n” , fără TVA. 
    26. Cheltuielile materiale cuprind valoarea:  
    a) materialelor tehnologice de bază - reactivii chimici, materialele de filtrare şi alte tipuri de 
materiale nemijlocit utilizate în procesele de captare, de filtrare, de pompare, de tratare, de 
transport şi de distribuţie a apei pînă la consumator, epurare şi evacuare a apelor uzate, control şi 
menţinerea calităţii apei tehnologice, apei potabile şi apelor uzate;  
    b) materialelor consumabile - piese de schimb, energie termică, apă, gaze naturale, 
combustibil, lubrifianţi, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, materiale de protecţie, materiale 
de construcţie şi alte tipuri de materiale utilizate de operator în procesul de captare, de pompare, 
de transport, de înmagazinare, de distribuţie şi de furnizare a apei tehnologice şi a apei potabile, 
furnizării serviciului public de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, necesare pentru 
deservirea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor publice de apă şi de canalizare, altor imobilizări 
corporale şi necorporale ale operatorului necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate. 
    27. Cheltuielile materiale se determină de operator  reieşind din preţurile conform rezultatelor 
licitaţiilor publice de achiziţionare  a materialelor utilizate, consumurilor specifice justificate, 
volumele de apă necesare de a fi captate şi tratate, volumele de apă uzată, volumele de lucrări 
necesare de a fi efectuate, lungimea reţelelor, numărul şi capacităţile staţiilor de pompare, tratare 
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şi epurare, planurile de deservire tehnică, întreţinere şi reparaţie a imobilizărilor corporale şi 
necorporale, cerinţele fată de calitatea apei şi protecţia mediului, starea tehnică a mijloacelor 
fixe, numărul angajaţilor, numărul consumatorilor, alţi factori care nemijlocit influenţează 
nivelul consumului de materiale, luînd în consideraţie  consumurile de materiale efectiv 
înregistrate în anii precedenţi. 
    28. Cheltuielile materiale se determină de către operator separat pentru fiecare tip de serviciu 
furnizat (alimentare cu apă tehnologică, alimentare cu apă potabilă şi furnizarea serviciului de 
canalizare şi epurare a apelor uzate). Pentru aceasta cheltuielile materiale se evidenţiază direct la 
tipul concret de activitate şi  serviciu furnizat după destinaţie. Cheltuielile materialelor 
tehnologice de bază şi cele consumabile  care direct nu pot fi alocate la tipul concret de activitate 
sau serviciu furnizat, cheltuielile materiale ale subdiviziunilor auxiliare, de distribuire şi 
administrative se repartizează între activităţi şi servicii după cum urmează: 
    a) cheltuielile materialelor tehnologice de bază şi celor consumabile utilizate la captarea, 
pomparea, transportul şi tratarea (1 treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul de 
alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă în baza normativelor determinate reieşind din 
volumele de apă  respective furnizate consumatorilor; 
    b) celelalte cheltuieli materiale care nu pot fi alocate direct, cheltuielile materiale ale 
subdiviziunilor auxiliare, de distribuire şi administrative se repartizează între activităţile 
desfăşurate de operator şi între tipurile de servicii furnizate proporţional  veniturilor obţinute de 
la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul de reglementare „n-1”. 
    29. Cheltuielile materiale pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat se determină de 
către operator pentru primul an de valabilitate a prezentei Metodologii – anul de bază, se 
examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de consiliile locale sau de Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază (CMo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CMo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
    30. Pentru anii 2, 3, 4, 5  de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile materiale se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform formulei: 



 
(15) 
unde: 
    IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova în anul de reglementare „n”. La 
determinarea tarifelor pentru anul de reglementare  „n” se ia în consideraţie indicele preţurilor de 
consum prognozat de Ministerul Economiei. La determinarea devierilor tarifare pentru anul de 
reglementare  „n-1” se ia în consideraţie indicele preţurilor de consum publicat de Biroul 
Naţional de Statistică pentru anul de reglementare  „n-1”;  
    0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare  pentru reducerea consumurilor de 
materiale; 
    ∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă (canalizare) în anul „n”, 
care se determină:      



 
   (16) 
unde: 
    LRn    - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul de reglementare „n”; 
    LRn-1 - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul precedent; 
     
∆NCn – modificarea numărului de consumatori deserviţi de către operator în anul „n”, care se 
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determină:       



 
(17) 
  unde: 
    NCn – numărul de consumatori deserviţi de operator în anul de reglementare „n”, cu excepţia 
consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt 
încheiate contracte; 
    NCn-1 - numărul de consumatori  deserviţi de operator  în anul precedent, cu excepţia 
consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt 
încheiate contracte. 
    31. Dat fiind că costul energiei electrice deţine o pondere semnificativă în totalul de cheltuieli 
ale operatorilor, precum şi dependenţa acestuia  de factori care nu totdeauna pot fi controlaţi de 
operator, prezenta Metodologie prevede ca, la calcularea tarifelor, cheltuielile pentru energia 
electrică consumată se determină separat pentru fiecare an de reglementare, conform formulei: 



 
 (18) 
 unde: 
    Wan



j– cantitatea de energie electrică activă consumată de operator în anul de reglementare 
„n” la locul de consum, „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite 
consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, kWh; 
    Wrifn



j– cantitatea de energie reactivă inductivă consumată în anul de reglementare „n” la 
locul de consum „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, 
a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu 
Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în 
funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată 
prin Hotărîrea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh; 
    Wrcfn



j– cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua electrică de distribuţie  
de către instalaţiile electrice  ale operatorului în anul de reglementare „n” la locul de consum „j” 
în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, 
configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu Instrucţiunea 
privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de 
valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin 
Hotărîrea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh; 
    TEn



j- tariful la energia electrică în anul de reglementare ”n” în locul de consum „j”, lei/kWh; 
kC – coeficientul de conversie  a energiei reactive în energie activă, kWh/kVArh. kC=0,1 



kWh/kVArh. 
    32. Cheltuielile cu personalul  se determină reieşind din: numărul necesar al personalului de 
lucru nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare, tratare, distribuţie şi 
furnizare a apei tehnologice şi apei potabile; numărul personalului de lucru încadrat în furnizarea 
serviciului de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate; numărul personalului de  întreţinere, 
exploatare şi reparaţie a reţelelor de apă şi canalizare, instalaţiilor de captare, pompare, tratare, 
înmagazinare a apei, reţelelor de canalizare, instalaţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, 
altor imobilizări corporale şi necorporale aferente serviciului public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; numărul altor categorii de personal necesar pentru 
desfăşurarea activităţii reglementate (de deservire, de evidentă a apei, de control al 
echipamentelor de măsurare, de control al calităţii apei, personalului  subdiviziunilor auxiliare, 
personalului de distribuire şi administrativ); din categoria necesară de calificare a personalului; 
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cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; coeficientul complexităţii ramurii; 
regimul şi condiţiile de lucru; alte plăţi şi sporuri obligatorii stabilite de Codul Muncii al 
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648) şi de 
actele normative de aplicare a lui; cuantumurile contribuţiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.   
    Cheltuielile cu personalul se determină pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat 
direct după destinaţie, iar cele care nu pot fi alocate direct, ale subdiviziunilor auxiliare, cele de 
ordin comun, de distribuire şi administrativ se repartizează între activităţile practicate de operator 
şi între serviciile reglementate furnizate după cum urmează:  
    a) cheltuielile cu personalul nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare 
şi tratare (1 treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul publlic de alimentare cu apă 
tehnologică şi apă potabilă reieşind din volumele de apă respective furnizate consumatorilor; 
    b) celelalte cheltuieli cu personalul care nu pot fi alocate direct, se repartizează între 
activităţile desfăşurate de operator şi între tipurile de servicii reglementate furnizate proporţional 
veniturilor obţinute de la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul de reglementare „n-
1”. 
    33. Cheltuielile cu personalul se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al 
prezentei Metodologii – anul de bază,  se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se 
aprobă de Consiliile locale sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CPo) pentru prima 
perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază 
(CPo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 
5 ani.  
    34. Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile cu personalul se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform formulei: 



 
   (19) 
35. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare includ cheltuielile pentru verificarea, deservirea tehnică, întreţinerea, exploatarea şi 
reparaţia reţelelor publice de alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, reţelelor publice de 
canalizare, inclusiv celor transmise operatorului la deservirea tehnică, a staţiilor de captare, 
pompare şi tratare a apei brute, staţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, a instalaţiilor şi a 
aparatelor de laborator şi control al calităţii apei, a clădirilor şi construcţiilor de producţie, a 
subdiviziunilor auxiliare, a mijloacelor de transport, a aparatelor de măsurare şi control, a 
instalaţiilor de protecţie şi securitate, a sistemelor de automatizare şi de dispecerizare, a 
echipamentelor de măsurare, inclusiv a contoarelor instalate la consumatorii casnici, a 
instalaţiilor electrice, şi a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  Cheltuielile de întreţinere şi exploatare, care nu pot fi 
atribuite direct se repartizează pe tipul de activitate şi tipul de serviciu furnizat ca şi în cazul 
cheltuielilor materiale.  
    36. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al prezentei 
Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se 
examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază (CIEo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CIEo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.  
    37. Pentru  anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile de  întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
se ajustează conform formulei:       
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(20) 
unde  K este raportul dintre cheltuielile de întreţinere şi exploatare revenite întreţinerii şi 
exploatării reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (respectiv a reţelei publice de 
canalizare) în anul de bază şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare din anul de bază.  
    38. Cheltuielile de distribuire  includ  comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului 
servicii de facturare şi de decontări privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare furnizate consumatorilor, plăţile achitate poştei pentru expedierea facturilor de plată, 
comisioanele achitate poştei şi băncilor comerciale pentru colectarea plăţilor de la consumatori 
pentru serviciile publice furnizate, cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea 
consumatorilor, cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor 
capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie 
comercială, întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în 
scopuri comerciale, plăţi justificate pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale 
utilizate în scopuri comerciale la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicaţii aferente 
subdiviziunilor  comerciale ale operatorului şi responsabile de lucrul cu consumatorii, şi altor 
cheltuieli justificate de distribuire necesare furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 
    Cheltuielile de distribuire se determină integral de operator şi se alocă  între activităţile 
desfăşurate de operator şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional 
veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor practicate şi de la furnizarea serviciilor în anul 
de reglementare „n-1”, luîndu-se în consideraţie cheltuielile de distribuire aferente prestării 
serviciilor auxiliare. 
    39. Cheltuielile de distribuire se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al 
prezentei Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, 
se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de  Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază (CDo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următorele perioade, cheltuielile de bază (CDo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.  
    40. Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile de distribuire se ajustează conform formulei:       



 
(21) 
41. În cheltuielile administrative  se includ cheltuielile justificate şi anume: de deservire, 
întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a 
imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie 
administrativă, de deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 
utilizate de către structurile administrative, cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi 
arenda operaţională a imobilizărilor corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente 
desfăşurării adunării generale a acţionarilor,  cheltuieli de conservare şi de  asigurare a pazei 
imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu Regulamentul cu privire la conservarea şi 
deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de Ministerul Privatizării şi 
Administrării Proprietăţii de Stat a Republicii Moldova nr.537/03 din 25 martie 1998, (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea 
fiabilităţii furnizării serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare, cheltuieli justificate 
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pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora, cheltuieli 
justificate de protecţie civilă, cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ 
legate de activităţile reglementate, cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor 
frecventării manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate 
în timpul sau în afara orelor de muncă, cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului 
administrativ ce participă în procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă, 
cheltuieli aferente angajării forţei de muncă, costul serviciilor furnizate operatorului de către 
bănci, publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare conform cerinţelor Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin 
administrativ, de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare 
desfăşurării activităţii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în 
prealabil de autoritatea administraţiei publice locale sau de Agenţie, după caz, cheltuieli pentru 
procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la 
ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale, 
alte cheltuieli administrative justificate. 
    Cheltuielile administrative se determină integral pe operator şi se alocă între activităţile 
desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional veniturilor obţinute 
de la desfăşurarea activităţilor şi furnizarea serviciilor reglementate în anul de reglementare ”n-
1”, luîndu-se în consideraţie cheltuielile administrative aferente prestării serviciilor auxiliare. 
Operatorii care furnizează  şi alte servicii publice de gospodărie comunală sunt în drept să aloce 
cheltuielile administrative între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate 
consumatorilor proporţional cheltuielilor cu personalul aferente desfăşurării activităţilor şi 
furnizării serviciilor reglementate în anul de reglementare  ”n-1”.  
    42. Cheltuielile administrative se determină de operator pentru primul an de valabilitate al 
prezentei  Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, 
se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de  Agenţie, 
după caz,  ca cheltuieli de bază (CAo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următorele perioade, cheltuielile de bază (CAo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.  
    43. Pentru  anii 2, 3, 4, 5 de reglementare,  din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile administrative se ajustează conform formulei:      



 
(22) 
 44. Alte cheltuieli operaţionale se determină  în următorul mod: 
    1) Cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa extrasă 
(captată) din fondul apei se determină reieşind din cota taxei pentru apă, conform Codului fiscal 
al Republicii Moldova, şi volumul apelor necesar de a fi extrase (captate) cu excepţia celor 
pentru care nu se aplică taxa pentru apă, conform prevederilor Codul fiscal. Astfel, la 
determinarea tarifelor pentru fiecare an de reglementare „n”, cheltuielile operatorului aferente 
plăţii taxei pentru apă se va determina după cum urmează:       



  
(23) 
  unde: 
    TAan  - cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa 
care este necesar de a fi captată (extrasă) din fondul apei pentru alimentarea consumatorilor cu 
apă tehnologică şi apă potabilă; 
    CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor în anul de reglementare 
„n”,  lei/m3; 
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    VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor în anul de 
reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, 
m3, care se determină conform formulei:        



  
(24) 
 unde: 
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, 
aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3; 
    VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei dar pentru care, 
conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru apă, m3. Acest volum se determină conform 
formulei:       



 
(25)  
 unde: VATsn şi VAPsn – volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă furnizată în anul de 
reglementare „n” consumatorilor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa 
pentru (apa livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate 
nivelele; apa livrată în scopul stingerii incendiilor; apa livrată întreprinderilor societăţii orbilor, 
surzilor, invalizilor şi instituţiilor medico-sanitare publice; apa livrată întreprinderilor din cadrul 
sistemului penitenciar), m3. Repartizarea cheltuielilor aferente plăţii taxei pentru apă între 
serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de alimentare cu apă tehnologică se efectuează 
proporţional volumelor de apă respectivă furnizată consumatorilor în anul de reglementare ”n”.  
    2) În categoria impozite, alte taxe şi plăţi (Tan) se includ toate impozitele, taxele (cu excepţia 
taxei pentru apă), precum şi taxa pe valoarea adăugată irecuperabilă, plăţile regulatorii şi plăţile 
achitate de operator prevăzute în Codul Fiscal şi actele normative de aplicare a lui şi care, 
conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, se atribuie la cheltuieli. 
Aceste impozite, taxe şi plăţi se determină în fiecare an de reglementare „n” reieşind din 
prevederile Codului fiscal şi a actelor normative de aplicare a lui în domeniul serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare. Repartizarea acestor impozite şi plăţi totale ale 
operatorului între tipurile de activităţi şi tipurile de servicii furnizate se efectuează proporţional 
veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor,  a  serviciilor reglementate furnizate 
consumatorilor în anul de reglementare „n-1”..  
    3) Fondul de rulment în anul de reglementate „n” (FRn) se determină conform formulelor: 
 a) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică: 
     
 (26) 
 b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă:     



  



(27) 
c) pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate:    
     
(28) 
unde: α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de facturări, care se 
determină în baza regimului de facturare-achitare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare aplicate fată de consumatori şi a regimului de plăţi necesar de a fi efectuate de 
operator pentru materialele şi energia electrică procurată,  achitarea serviciilor prestate de terţi, 
în  conformitate cu  contractele semnate cu furnizorii,  achitările fată de bugetul de stat şi cel 
local în termeni stabiliţi de legislaţie şi obligaţiile fată de personal în conformitate cu contractul 
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colectiv de muncă. Pentru toţi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, α  = 10 zile. Pentru 
fiecare următoare perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, valoarea acestui indicator se 
stabileşte prin hotărîrea Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 
    Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în anul „n” pe sistemul 
bancar, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica 
monetară, Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în 
monedă naţională, persoane juridice, pînă la 12 luni. 
    45. La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele cheltuieli:  
    a) aferente lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, modernizare, reînnoire, achiziţionare, 
montarea şi probare a imobilizărilor corporale şi necorporale; valorificarea noilor obiective, 
secţii şi agregate; supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare; reparaţiile capitale ale 
imobilizărilor corporale care necesită de a fi capitalizate şi alte investiţii capitale, reparaţii 
capitale ale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ce nu aparţin operatorului, cheltuieli de 
conservare şi de întreţinere a imobilizărilor corporale conservate, cu excepţia imobilizărilor 
corporale conservate în conformitate cu Regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea 
bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de Ministerul Privatizării şi Administrării 
Proprietăţii de Stat a Republicii Moldova nr. 537/03 din 25 martie 1998 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1998,  nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii 
furnizării  serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare. Toate cheltuielile ce ţin de 
investiţii capitale prin tarif se recuperează doar prin amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale conform prevederilor punctului 22 din prezenta Metodologie;  
    b) aferente remedierii defectelor în lucrările de proiectare, construcţie, reconstrucţie, montaj 
(demontaj), revizie, remedierea defectelor utilajului şi deteriorărilor, provocate din vina 
producătorilor, furnizorilor şi întreprinderilor de transport;  
    c) pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, pentru achiziţionarea utilajului, 
repararea şi întreţinerea fondului de locuinţe, a obiectivelor de menire social-culturală şi a altor 
obiective ce nu se referă la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    d) pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii, atît în formă de 
servicii, cît şi suport material sau financiar;  
    e) cheltuielile neproductive, rebuturi, delapidări, sancţiuni, amenzi, penalităţii şi despăgubiri, 
acoperiri de lipsuri şi de pierderi;  
    f) cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare;  
    g) cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, ce nu au fost 
coordonate cu autoritatea administraţiei publice locale sau cu Agenţia, după caz; 
    h) creanţe dubioase decontate; 
    i) cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, inclusiv pentru 
creanţe compromise; 
    j) cheltuieli de protocol (reprezentanţă) pentru frecventarea manifestaţiilor culturale, 
reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de 
muncă; 
    k) recompense unice; 
    l) plăţi suplimentare, ajutoare materiale, îndemnizaţii, sporuri şi compensaţii acordate 
salariaţilor, în afara celor prevăzute de Codul muncii şi de actele normative de aplicare a lui; 
    m) cheltuieli  pentru burse de valori, organizaţii de intermediere şi de altă natură 
administrativă, servicii de consultanţă, asistenţă juridică; 
    n) cheltuieli aferente organizării timpului liber şi a odihnei salariaţilor, inclusiv şi cheltuielile 
pentru măsuri corporative; 
    o) cheltuieli nejustificate aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor; 
    p) indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale operatorului, 
cu excepţia indemnizaţiilor lunare calculate  membrilor consiliului şi comisiei de cenzori care nu 
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depăşesc trei salarii minime pe ţară; 
    q) cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente; 
    r) cheltuieli aferente asigurărilor benevole a  personalului şi a bunurilor materiale; 
    s) toate celelalte cheltuieli ale  operatorului ce nu ţin de  furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate.  
 
 
 
 
 



SECŢIUNEA 6 
DETERMINAREA  RENTABILITĂŢII  



    46. Prezenta Metodologie prevede determinarea rentabilităţii operatorilor sistemului public de 
alimentare cu apă şi canalizare reieşind din capitalul investit şi rata de rentabilitate a acestui 
capital.  
    47. Rentabilitatea operatorului calculată în lei se determină pentru fiecare an de reglementare 
„n” reieşind din valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în procesul 
furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizarea şi ratei de rentabilitate  în baza 
formulei:        



 
(29) 
unde: 
    VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor corporale şi necorporale 
amortizabile  ale operatorului, care se determină conform formulei:       



 
(30) 
unde:     
    VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
ale operatorului; 
    VBIn – valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului la  începutul anului „n”, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. În această valoare se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale şi 
necorporale ale operatorului date în exploatare până la începutul anului „n”, cu excepţia celor 
date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social – culturală, imobilizărilor finanţate din 
donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat, transmise 
operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor 
de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a 
celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile de la 
darea lor în exploatare până la începutul anului „n”; 
    Rrn – rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi necorporale în anul de 
reglementare „n” aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Rata 
de rentabilitate se stabileşte la nivelul ratei medii a dobînzilor la creditele bancare acordate 
persoanelor juridice  pe un termen de peste 12 luni în valută strină pe sistemul bancar, în anul de 
reglementare „n-1”, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, 
Statistica monetară,  Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul 
bancar, în valută străină, persoane juridice, peste 12 luni. 
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile existente, valoarea netă a 
acestora luată în calculul rentabilităţii  se va determina în baza formulei:       
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(31)  
unde: 
    VNIrn – valoarea netă în anul „n” a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
existente după reevaluare; 
    K – coeficientul modificării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile în 
urma reevaluării. Acest coeficient se determină la data efectuării reevaluării reieşind din raportul 
valorii contabile a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile determinate după 
reevaluare la valoarea contabilă a acestora  pînă la reevaluare. 
    48. Repartizarea rentabilităţii operatorului între tipurile de servicii furnizate în anul de 
reglementare „n” se efectuează conform formulelor: 
    a) la serviciul public de alimentare cu apă tehnologică:     



 
     
(32) 
b) la serviciul public de alimentare cu apă potabilă:         



 
 
(33) 
c) la serviciul public de canalizare:        



 
(34) 
 unde: 
    VBIn  - valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    VBIatn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    VBIapn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n” aferente serviciului public de alimentare cu apă 
potabilă; 
    VBIcn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de canalizare şi epurare a 
apelor  uzate. 
    În acest caz suma valorilor contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
aferente fiecărui serviciu furnizat în parte va fi egală cu valoarea contabilă a tuturor 
imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului aferente în total serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    Adică:  



 
 (35) 
    49. Prezenta Metodologie stabileşte următoarele cerinţe faţă de planurile de investiţii urmate  a 
fi aprobate, în scopul determinării tarifelor:  
    1) Operatorul anual, pînă la 1 noiembrie, va elabora şi prezenta, autorităţii administraţiei 
publice locale spre aprobare, planul de investiţii pentru anul calendaristic următor, cu excepţia 
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operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş, care prezintă în mod obligatoriu Agenţiei, spre aprobare, planul 
de investiţii pentru anul calendaristic următor, în termen de pînă la 1 noiembrie. 
    2) În  planul de investiţii pentru anul calendaristic următor se reflectă, în mod obligatoriu 
următoarele: 
    a) compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor planificate integral şi pe 
fiecare compartiment şi obiect investiţional în parte, sursele de finanţare; 
    b) descrierea succintă a obiectului de investiţii, argumentarea necesităţii obiectului, valoarea 
investiţiei, justificarea economică, tehnică, obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării 
investiţiilor (îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţi alimentării cu apă a consumatorilor, majorarea 
numărului de consumatori alimentaţi cu apă în urma dezvoltării sistemului public de alimentare 
cu apă, furnizării serviciului public de canalizare la noii consumatori, reducerea numărului şi 
timpului întreruperilor, reducerea pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă,  
reducerea cheltuielilor etc.). 
    3) Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se examinează şi se aprobă  nu mai 
tîrziu de 31 decembrie.  
    4) În planurile de investiţii prezentate de operatori  nu  se acceptă obiectele de investiţii în 
cazurile în care investiţiile: 
    a) nu corespund cerinţelor stipulate  în subpunctul  2) de mai sus; 
    b) nu ţin de activitatea reglementată; 
    c)  ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite la cheltuieli; 
    d) trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul companiilor de asigurare (asigurări 
incluse în tarif), deciziilor instanţelor de judecată etc.; 
    e) nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu dau  avantaj economic cuantificat şi duc doar la 
majorarea tarifelor. 
    5) În decursul anului modificările în planul de investiţii aprobat se efectuează de către operator 
doar cu acceptul în scris al autorităţii competente care a aprobat planul anual de investiţii. Pentru 
modificarea planului de investiţii operatorul prezintă autorităţii competente propunerile sale de 
modificare cu argumentările privind necesitatea modificărilor propuse şi obiectivele care vor fi 
atinse în urma acestor modificări. Autoritatea administraţiei publice locale sau Agenţia, după 
caz, va examina şi, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea solicitări de la operator, va 
accepta sau va respinge modificările la planul de investiţii propuse de operator, informînd în 
scris operatorul. Operatorul este în drept să propună modificări la planul de investiţii pentru anul 
de gestiune pînă la 31 octombrie a anului de gestiune.  
    6) Pînă la 1 martie a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă autorităţii administraţiei 
publice locale sau Agenţiei, după caz, un raport privind realizarea planului de investiţii, aprobat 
pentru anul precedent,  în care  se reflectă  investiţiile conform planului şi cele efectiv date în 
exploatare, valoarea acestora, durata de funcţionare utilă, amortizarea reflectată în evidenţa 
contabilă, amortizarea anuală şi obiectivele atinse. Operatorul care furnizează  serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate, la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş prezintă 
Agenţiei raportul privind realizarea planului de investiţii, aprobat pentru anul calendaristic 
precedent, concomitent cu solicitarea de modificare sau avizare a tarifelor, conform punctelor  50 
şi 51 ale prezentei Metodologii. 
    7) Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat se includ la 
determinarea tarifelor conform prevederilor prezentei Metodologii, iar investiţiile efectuate în 
afara planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care acestea vor aduce un 
avantaj economic adiţional faţă de  obiectivele prevăzute în planul de investiţii şi adecvat valorii 
acestor investiţii. 



SECŢIUNEA 7 
APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR 



    50. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică, de alimentare cu apă 
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potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină de către 
operatori, pentru fiecare an de reglementare „n” în conformitate cu prezenta Metodologie,  şi se 
prezintă:  
    a) Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei - spre examinare şi avizare, a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi pentru serviciul public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş; 
    b) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă 
tehnologică  furnizată la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 
    c) Agenţiei – pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă şi a tarifelor pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizat 
de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliile locale 
respective  au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;  
    d) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de 
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri 
sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de 
Parlament, Guvern sau de Consiliile locale; 
    e) Agenţia aprobă, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate de către 
operatori, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi tarifele pentru serviciul 
public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliul local  nu a aprobat tarifele respective în termen de 60 
de zile calendaristice de la data  primirii de la Agenţie a avizului. 
    51. Operatorul prezintă solicitatrea de modificare a tarifelor în termen de pînă la 1 martie a 
fiecărui an calendaristic.  
    52. În cazul cînd operatorii prezintă la Agenţie  calculele tarifelor  spre avizarea lor 
(prevederile punctului 50 lit. a) al prezentei Metodologii), Agenţia, în termen de pînă la 30 zile 
calendaristice de la primirea de la operatori a tuturor documentelor justificate ce argumentează 
necesitatea modificării tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul acestora, va examina 
materialele prezentate şi va  emite  către Consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile 
tarifelor necesare de a fi aprobate. Operatorul este obligat  să prezinte Agenţiei şi Consiliului 
local, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru 
stabilirea consumurilor reale şi cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii 
calculării tarifelor reglementate. 
    53. Actualizarea tarifelor se va efectua anual, după prezentarea de către operator a raportului 
financiar pe anul precedent şi a materialelor necesare pentru actualizarea tarifelor.  
    54. Devierile tarifare (DVT, DVP, DVC) vor fi calculate pentru fiecare an de reglementare, în 
integral pe operator şi pe fiecare tip de activitate separat, pentru a reflecta impactul financiar al 
diferenţelor dintre valorile luate în calcul  la aprobarea tarifelor şi cele înregistrate efectiv în anul 
de reglementare.  
    55. În cazul cînd Consiliile locale vor aproba tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute 
în avizul prezentat de Agenţie, aceste devieri nu vor fi luate în calcul ca devieri tarifare (DVT, 
DVP, DVC) ale operatorului.  
    56. Prezenta Metodologie prevede aprobarea tarifelor separat pentru fiecare serviciu public 
furnizat (apă potabilă, apă tehnologică, canalizare şi epurare a apelor uzate). Tarifele aprobate  
nu pot fi modificate de operator.  
    57. Operatorii sînt în drept să solicite actualizarea extraordinară a tarifelor pe parcursul anului 
de reglementare, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de operator, şi care duc la o 
deviere de 5 şi mai mult la sută faţă de venitul reglementat, luat în calculul tarifelor aprobate 
pentru acest an de reglementare. În acest caz operatorii  vor prezenta, în modul stabilit, o analiză 
detaliată a factorilor care justifică necesitatea  ajustării extraordinare a tarifelor.  
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    58. În tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor 
uzate se includ doar cheltuielile aferente captării, filtrării, pompării, tratării, înmagazinării, 
transportării, distribuţiei şi furnizării apei consumatorilor pînă la punctul de delimitare a 
sistemului public  de alimentare cu apă de instalaţiile interne de apă ale consumatorului, iar în 
cazul serviciului public de canalizare – doar cheltuielile aferente preluării şi transportării apelor 
uzate, de la punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de 
sistemul public de canalizare.  
    59. În cazul încheierii cu consumatorii a contractelor directe de furnizare a apei potabile în 
apartamentele blocurilor locative, cheltuielile legate de deservire, întreţinerea şi reparaţia curentă 
a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative şi a contoarelor 
instalate în apartamente se iau în consideraţie şi se includ  doar în tariful de furnizare a acestor 
servicii consumatorilor casnici din apartamente.  
    60. În cazul în care  într-un anumit an, la nivel naţional, se va modifica cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real, consumurile aferente remunerării muncii, din anul 
respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul minim garantat revăzut.   
    61. Prezenta Metodologie prevede că mijloacele obţinute din includerea în tarifele pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a cheltuielilor privind 
amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale vor fi utilizate  de operator pentru dezvoltare, 
reconstrucţie, renovare, reînnoire şi reparaţii capitale (cu capitalizare) a sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru rambursarea creditelor şi împrumuturilor 
luate de operator în acest scop. În cazul cînd operatorul, în perioada de valabilitate a prezentei 
Metodologii, va utiliza aceste mijloace în alte scopuri, autoritatea care aprobă tarifele va  
micşora  cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului, 
în cuantumul utilizării nejustificate a acestora în alte scopuri.  
    62. Prezenta Metodologie prevede că cheltuielile materiale şi cele de întreţinere şi exploatare  
să fie utilizate de către operator doar după destinaţie. În cazul neutilizării acestora, utilizării 
acestora în alte scopuri sau diminuării în urma efectuării investiţiilor, în perioada de valabilitate a 
prezentei Metodologii, autoritatea care aprobă tarifele  va  micşora aceste cheltuieli ale 
operatorului în anul următor în cuantumurile respective. 
    63. Tarifele aprobate de Consiliile locale se publică în mass-media locală, intră în vigoare din 
data publicării.  
    64. Tarifele aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intră 
în vigoare din data publicării.  
    65. Operatorii  sînt  obligaţi să afişeze la sediile lor tarifele aprobate şi să le amplaseze pe 
paginile web. 
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Implementat de 



Metodologia de tarifare din România, 
trecut și prezent. Abordarea tarifelor din 



punct de vedere a regionalizării 
operatorilor 
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Implementat de 



Avizează stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor 
1. Cerere prețul/tariful solicitat, cu justificare 



2. Fișă de fundamentare 



3. Memoriu tehnico – economic 



4. Alte date și informații 



Stabilire Ajustare Modificare Cerere Memoriu 
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Implementat de 



Autorit țileălocaleă 



Asociațiaădeă
Dezvoltare 



Intercomunitar ăSatuă
Mare  



APROB  
Preț/tarife 



Strategia de tarifare 
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Implementat de 



Prevederi: 
 



 Unificarea prețului pe întreaga arie de operare 
 



 Strategia de tarifare sau reguli de aprobare a 
prețurilor inclus în Contractul de delegare 



 



 ANRSC avizează, Aut. locale/ADI aprobă 



 



 Prețuri fixe sau compuse (componentă fixă 
menținere + variabilă în funcție de consum) 
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Implementat de 



Prevederi noi Septembrie 2015: 
 



 Măsuri de protecție socială, din bugete locale, la depășirea 
ratei suportabilității 



 
 Tratează branșamentele proprii în condominii (blocuri, 



asociații, etc.) 
 
 ADI strategie tarifară obligatorie (fonduri nerambursabile 



sau guvernamentale) pe minim 5 ani 
 
 ADI aprobă strategia, ANRSC aprobă prețul / tariful pe 



baza regulilor din strategie, după stabilirea prețului unic 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă.  



Publicat de 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania 



Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 



Chișinău, str. Bernardazzi 66 



T  + 373 22 22-83-19 



F  + 373 22 00-02-38 
I www.giz.de, www.serviciilocale.md  
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În cooperare cu 
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Implementat de 



Legislația Republicii Moldova referitoare la tariful 
pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare 











Page 2 



Metodologia pentru determinarea, aprobarea și 
aplicarea tarifelor pentru serviciile publice de 
apa, de canalizare și epurare a apelor uzate 



 
 aprobată prin Hotărîrea 741 a Agenției 



Naționale de Reglementare în Energetică, în  
18 decembrie 2014    



11/03/2016 



Implementat de 
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Metodologie stabileşte: 



a) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă 
tehnologică; 



b) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de punctul de 
furnizare a apei potabile (la blocul locativ, casă individuală sau 
în apartament); 



c) principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor 
pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate; 



 











Page 4 11/03/2016 



Metodologie stabileşte: 



d) principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de 
recuperare a acestora prin tarif; 



e)modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii 
între activităţile practicate şi serviciile furnizate de către operatori; 



f)componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente 
furnizării  serviciului public de alimentare  cu apă şi de canalizare; 
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Metodologie stabileşte: 



e) modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul 
an de valabilitate a prezentei Metodologii, anul de bază, şi 
modul de actualizare a acestora pentru ceilalţi ani de 
valabilitate a prezentei Metodologii; 



f)  metoda de calculare a rentabilităţii;  



g) metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii 
între activităţile practicate şi serviciile furnizate. 
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 Metodologia este bazată pe următoarele principii de reglementare:  



11/03/2016 



a) furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de 
alimentare  cu apă tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public 
de canalizare şi epurare a apelor uzate în condiţii de siguranţă şi cu 
utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare; 



 
b) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim 



necesare operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, 
transportul, distribuţia şi furnizarea apei, colectarea, transportul şi 
epurarea apelor uzate; 



Implementat de 
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 Metodologia este bazată pe următoarele principii de reglementare:  



11/03/2016 



c) desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar oferi 
operatorului posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, 
necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate şi recuperarea 
mijloacelor financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi 
reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
obţinerea unei rentabilităţi rezonabile; 



 
d) asigurarea transparenţei  în procesul de reglementare a tarifelor. 



 



Implementat de 
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1.2 Elemente noi în Metodologia din 2014 



11/03/2016 



1) Aprobarea planurilor de investiții 



2) Stabilirea tarifelor separate pentru consumatorii la nivel de blocuri, 
apartament și case la curte.  



3) Instituții diferite de aprobare a tarifelor pentru diferite categorii de 
operatori de servicii de alimentare cu apă și de canalizare 



4) Principiile de utilizare a mijloacelor financiare obținute din 
includerea uzurii și a cheltuielilor de întreținere și exploatare în tarif 



Implementat de 











Page 9 



1) Aprobarea planurilor de investiții 



11/03/2016 



Metodologia stabileşte cerinţe faţă de planurile de 
investiţii:  
Operatorul anual, pînă la 1 noiembrie, va elabora 
şi prezenta, autorităţii administraţiei publice locale 
su Agentiei spre aprobare, planul de investiţii 
pentru anul calendaristic următor 



Implementat de 
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1) În  planul de investiţii se reflecta în mod obligatoriu următoarele: 



a) compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor 
planificate integral şi pe fiecare compartiment şi obiect 
investiţional în parte, sursele de finanţare; 



b) descrierea succintă a obiectului de investiţii, argumentarea 
necesităţii obiectului, valoarea investiţiei, justificarea economică, 
tehnică, obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării investiţiilor  



Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se 
examinează şi se aprobă  nu mai tîrziu de 31 decembrie.  



 



Implementat de 



1) Aprobarea planurilor de investiții 
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În planurile de investiţii prezentate de operatori  nu  se 
acceptă obiectele de investiţii în cazurile în care investiţiile: 



a)nu corespund cerinţelor stipulate   
b)nu ţin de activitatea reglementată 
c) ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite 



la cheltuieli 
d)trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul 



companiilor de asigurare (asigurări incluse în tarif), 
deciziilor instanţelor de judecată etc. 



e)nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu 
dau  avantaj economic cuantificat şi duc doar la 
majorarea tarifelor. 
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Raportarea referitor la realizarea Planului de Investitii 



1) Pînă la 1 martie a fiecărui an de gestiune operatorul 
prezintă, un raport privind realizarea planului de investiţii, 
aprobat pentru anul precedent,   



2) Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional 
aprobat se includ la determinarea tarifelor conform 
prevederilor prezentei Metodologii, iar investiţiile efectuate 
în afara planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în 
cazurile în care acestea vor aduce un avantaj economic 
adiţional faţă de obiectivele prevăzute în planul de 
investiţii şi adecvat valorii acestor investiţii.   
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2) Stabilirea tarifelor separate pentru consumatorii la nivel 
de apartament și consumatorii la casa la curte.  



11/03/2016 



Punctul 59 din Metodologie prevede:  În cazul încheierii 
cu consumatorii a contractelor directe de furnizare a 
apei potabile în apartamentele blocurilor locative, 
cheltuielile legate de deservire, întreţinerea şi reparaţia 
curentă a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de 
canalizare din blocurile locative şi a contoarelor instalate 
în apartamente se iau în consideraţie şi se includ  doar 
în tariful de furnizare a acestor servicii consumatorilor 
casnici din apartamente. 



 



Implementat de 
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3) Instituții diferite de aprobare a tarifelor pentru diferite categorii 
de operatori de servicii  
 



11/03/2016 



Implementat de 



Conform punctului  50 din Metodologie: Tarifele se determină de către 
operatori, şi se prezintă:  
 
a) Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei - spre 



examinare şi avizare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş; 



 
a)  Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul de 



alimentare cu apă tehnologică  furnizată la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş; 











Page 15 11/03/2016 



Implementat de 



Conform punctului  50 din Metodologie: Tarifele se determină de către 
operatori,  şi se prezintă:  
c) Agenţiei – pentru examinare şi aprobare a tarifelor furnizat de operatori 



la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliile 
locale respective  au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a 
tarifelor;  



 
d) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor, furnizate de 



operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează 
în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele 
financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern 
sau de Consiliile locale; 
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Implementat de 



Conform punctului  50 din Metodologie:  
 
e) Agenţia aprobă, în termen de 15 zile calendaristice de la 
data adresării motivate de către operatori, tarifele furnizate 
de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în 
cazul cînd Consiliul local  nu a aprobat tarifele respective în 
termen de 60 de zile calendaristice de la data  primirii de la 
Agenţie a avizului. 
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4) Principiile de utilizare a mijloacelor financiare obținute 
din includerea uzurii și a cheltuielilor de întreținere și 
exploatare în tarif 



11/03/2016 



• Punctul 61 ai  Metodologiei prevede că mijloacele obţinute din includerea 



în tarifele  a cheltuielilor privind amortizare vor fi utilizate  de operator 



pentru dezvoltare, reconstrucţie, renovare, reînnoire şi reparaţii capitale (cu 



capitalizare) a sistemului, precum şi pentru rambursarea creditelor şi 
împrumuturilor luate de operator în acest scop.  



• În cazul cînd operatorul, în perioada de valabilitate a Metodologiei, va 



utiliza aceste mijloace în alte scopuri, autoritatea care aprobă tarifele 



va  micşora  cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale ale operatorului, în cuantumul utilizării nejustificate a acestora 



în alte scopuri. 



Implementat de 
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Punctul 62 din Metodologie prevede că cheltuielile 
materiale şi cele de întreţinere şi exploatare  să fie 
utilizate de către operator doar după destinaţie. În cazul 
neutilizării acestora, utilizării acestora în alte scopuri 
sau diminuării în urma efectuării investiţiilor, în perioada 
de valabilitate a prezentei Metodologii, autoritatea care 
aprobă tarifele va  micşora aceste cheltuieli ale 
operatorului în anul următor în cuantumurile respective. 
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 a) aferente lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, modernizare, 
reînnoire, achiziţionare, montarea şi probare a imobilizărilor 
corporale şi necorporale 



 b) aferente remedierii defectelor în lucrările de proiectare, 
construcţie, reconstrucţie, montaj  



c) pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, 
pentru achiziţionarea utilajului, repararea şi întreţinerea fondului 
de locuinţe, a obiectivelor de menire social-culturală şi a altor 
obiective ce nu se referă la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare;  



     



La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele 
cheltuieli 
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La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele cheltuieli 



XXX 11/03/2016 



d) pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi 
organizaţii, atît în formă de servicii, cît şi suport material sau 
financiar;  



 e) cheltuielile neproductive, rebuturi, delapidări, sancţiuni, amenzi, 
penalităţii şi despăgubiri, acoperiri de lipsuri şi de pierderi;  



 f) cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare;  



g) cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se 
capitalizează, ce nu au fost coordonate cu autoritatea administraţiei 
publice locale sau cu Agenţia, după caz; 
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La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele cheltuieli 



XXX 11/03/2016 



 h) creanţe dubioase decontate; 



 i) cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri şi 
cheltuieli, inclusiv pentru creanţe compromise; 



j) cheltuieli de protocol (reprezentanţă) pentru frecventarea 
manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli 
similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă; 
k) recompense unice; 



l) plăţi suplimentare, ajutoare materiale, îndemnizaţii, sporuri şi 
compensaţii acordate salariaţilor, în afara celor prevăzute de Codul 
muncii şi de actele normative de aplicare a lui; 
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La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele cheltuieli: 



XXX 11/03/2016 



m) cheltuieli  pentru burse de valori, organizaţii de intermediere şi de altă natură 
administrativă, servicii de consultanţă, asistenţă juridică; 



n) cheltuieli aferente organizării timpului liber şi a odihnei salariaţilor; 
    



o) cheltuieli nejustificate aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor; 
p) indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale 



operatorului, cu excepţia indemnizaţiilor lunare calculate  membrilor 
consiliului şi comisiei de cenzori care nu depăşesc trei salarii minime pe ţară; 



q) cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente 



r) Chelt. aferente asigurărilor benevole a  personalului şi a bunurilor materiale; 



s) toate celelalte cheltuieli ale  operatorului ce nu ţin de  furnizarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate.  
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Legea 303.  
Articolul 7. Reglementarea 
serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare 
 



XXX 11/03/2016 
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(1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
asigură de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  



(2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,  Agenţia 
exercită următoarele atribuţii: 



    a) eliberează  licenţe operatorilor care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 



    b) prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele 



    c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, 
titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de 
licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă sau a expirat;  
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Agenţia exercită următoarele atribuţii: 
 



XXX 11/03/2016 



 d) monitorizează şi controlează respectarea de către titularii de licenţe a 
condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate; 



 e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor  pentru serviciile AAC si a serviciilor auxiliare 



 f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 



g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 



h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de 
către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, 
pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la 
cheltuieli minime; 



 i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop 
de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în 
sistemele publice de alimentare cu apă;  
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j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator 
în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă 
spre aprobare consiliilor locale; 



    k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă 
tehnologică furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş; 



    l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de operatori la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile 
locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a 
tarifelor; 



Agenţia exercită următoarele atribuţii: 
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 m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş în cazul neaprobării acestora de către consiliile 
locale, în baza cererii operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de 
prezenta lege; 



    n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;  



    o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor 
necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 



    p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţie, 
a indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în 
regulamentul aprobat de Agenţie; 



    q) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea 
operatorilor care furnizează serviciul la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv 
respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi 
metodologii aprobate de Agenţie; 



Agenţia exercită următoarele atribuţii: 
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Agenţia exercită următoarele atribuţii: 



XXX 11/03/2016 



  r) stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea 
lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi 
nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către  
operatori, cerinţe  privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi 
sistemul de informaţii în baza cărora operatorii prezintă rapoarte 
Agenţiei; 



    s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care 
îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş. 
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 Agenţia are următoarele DREPTURI de bază:  



XXX 11/03/2016 



a) să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş prezentarea de informaţii necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a 
celor care constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu 
accesibilitate limitată; 



    b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor practicate conform licenţei şi 
să obţină de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş copii şi extrase din documentaţia primară;  



    c) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la 
aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;  



    d) să adopte hotărîri, decizii şi să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru aprobarea 
acestora de către  consiliile locale;  



    e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate; 



    f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege. 
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Aspecte referitoare la tarif din Legea 303 



11/03/2016 



Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate 



(1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării 
următoarele tarife: 



a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa potabilă diferenţiat în 
funcţie de locul de furnizare a serviciului, inclusiv în bloc locativ/casă 
individuală sau în apartament din bloc locativ; 



b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică; 



c) tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate; 



d) tarifele pentru serviciile auxiliare. 



 



Implementat de 
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Art. 35 (9) În cazul în care consiliul local va aproba  tarife 



la un nivel mai redus decît cele prevăzute în avizul 



prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească 



în decizia sa de aprobare a tarifelor sursa şi suma 



concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul 



local pentru acoperirea veniturilor ratate de către operator 



din cauza aprobării tarifelor reduse. 
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Art. 35 (10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul 



Agenţiei  nu vor fi aprobate de către consiliul local, în 



termenul de 60 zile calendaristice,  operatorul se va adresa 



către Agenţie, care, în termen de 15 zile calendaristice de la 



data adresării motivate de către operator, va aproba şi va 



publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova tarifele 



avizate anterior. 
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Art. 35 (13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu 



apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de 



epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de 



regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile 



unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele 



financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de 



Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de 



către Agenţie în modul stabilit 
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Propuneri și idei                       
pentru noua metodologie de tarifare       



din Republica Moldova 



11/03/2016 



Implementat de 
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Implementat de 



“Strategia de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova” 
“Operatorii apă–canal se vor grupa în companii de operare regionale, bazate 
pe asociaţii/întreprinderi inter-municipale, sau parteneriate publice–private 
(PPP) care pot reprezenta modele de întreprinderi viabile economic.”  



1. Procesul de regionalizare presupune un plan de unificare a tarifelor pe 
întreaga arie de operare 



2. În cazul procesului de regionalizare i de stabilire a unor planuri de 
unificare a tarifelor pe întreaga arie de operare, ar trebui inclus un 
capitol special în metodologia de tarifare care să permită o metodologie 
particulară i o perioadă de tranziție care să asigure unificarea tarifelor 
în condiţii de suportabilitate pentru consumatorii casnici. 
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Implementat de 



“Determinare tarifelor” în elegem calcularea tarifelor 
pentru anul n se realizează pe baza estimării cheltuielilor pe 
anul n, a rentabilităţii pentru anul n i a volumului total de 
apă (apă uzată) pentru anul n (probabil prin realizarea unui 
plan de afaceri).  



1. Din documenta ie nu reiese foarte clar că determinarea 
primelor tarife se face pe baza unui plan de afaceri pe 
anul următor, a a că considerăm că ar fi oportună 
men ionarea expresă a acestui lucru 
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Implementat de 



“Determinarea i ajustarea cheltuielilor”, în elegem că 
pentru a determina cheltuielile ajustate pentru anul “n” se 
folosesc indicii preturilor de consum pentru anul “n”  



1. Indicii pre urilor de consum comunica i de Biroul 
Na ional de Statistică sunt disponibili abia după anul “n” 
astfel metodologia devine imposibil de aplicat 



2. Pentru a face metodologia aplicabilă, considerăm că ar 
trebui folosiţi indicii pre urilor de consum disponibili pe 
12 luni înainte de momentul solicitării ajustării (n-1) 
comunica i de Biroul Na ional de Statistică 



3. Ar trebui specificat foarte clar că este vorba de Indicele 
Prețurilor de Consum Total 
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Implementat de 



“Determinarea i ajustarea cheltuielilor” nu se 
men ionează niciunde despre cheltuielile cu 
diferențele de curs valutar.  
 



inând cont că sunt mul i operatori de apă i sanita ie 
din Moldova care au contractate credite în valută pentru 
finan area investi iilor (Banca Mondială, BERD, etc.),   
vă propunem să introduceti i această categorie de 
cheltuieli în metodologie. 
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Implementat de 



1. Nu există cu adevărat o componentă care să permită 
i încurajeze investi iile 



2. Amortizare completă / foarte mică 
3. Propunem introducerea unei cotei de dezvoltare de 



maximum 30 % 
4. Amortizarea nu este tratată corect pentru investi iile 



din credite (10-11 ani credit, amortizare de 25-40 de 
ani), resurse insuficiente pentru rambursare 
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Metodologia de determinare, aprobare și 
aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare 



prestate de operator în România 



11/03/2016 



Implementat de 
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Compania  



propune nivelul tarifelor 
pentru serviciile prestate 



 



Implementat de 



Consiliul de administrație (S.A.) 
 



APROBĂ 
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Anexe: 



 
(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 



 
Cheltuielile de baza 



 



Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 
apelor uzate 



 



Prezentarea informației, completarea tabelelor ajutătoare, exemple 
de calcule 



 
Determinarea cheltuielilor administrative 



 
Calculul cheltuielilor cu personalul 



 
Determinarea cheltuielilor de distribuire 



 



Determinarea cheltuielilor de întreținere si exploatare a sistemelor 
publice de alimentare cu apa si canalizare 



 
Determinarea cheltuielilor materiale 



 
Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 



 



Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru calculul 
cheltuielilor de bază 



 
Cheltuieli 



 



 
 












Metodologiaădeădeterminare,ăaprobareăşiăaplicareăaătarifeloră
pentruăserviciulăpublicădeăalimentareăcuăapă,ădeăcanalizareăşiă




epurare a apelor uzate  
 




Nr.741 din 18.12.2014     
(M.O. nr.33-38/258 din 13.02.2015) 




OLGA  LOZAN,  




Secția aprovizionare cu apă i canalizare,  
Departamentul Tarife i Analize Economice 




ANRE 




Modulul 3 “Managementul financiar. Determinarea, 
aprobarea i aplicarea tarifelor la serviciul public de 
alimentare cu apă i de canalizare” 




13 octombrie 2015 















Cadrul Legal 
 




 Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 




 




 Articolul 7: Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 




 (1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către ANRE 




 (2) lit. e) Agenţia elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor 
pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 




 




 Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate 




  (1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării tarifele:  




a) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă diferenţiat în funcţie de locul de furnizare a serviciului, 
inclusiv în bloc locativ/casă individuală sau în apartament din bloc locativ; 
b) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;  
c) pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 




d) pentru serviciile auxiliare 




 




 Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate nr.741 din 18.12.2014 (MO nr.33-38/258 din 




13.02.2015) 















Metodologiaădeădeterminare,ăaprobareăşiăaplicareăaătarifeloră 
pentru serviciulăpublicădeăalimentareăcuăapă,ă 




de canalizare şiăepurareăa apelor uzate  
 




Nr.741 din 18.12.2014    M.O. nr.33-38/258 din 13.02.2015 




 




 




 




 




Structura Metodologiei: 




 




Secțiunea 1 : Dispoziții Generale 




Secțiunea 2 : Definirea serviciilor furnizate de operatori și a tarifelor reglementate 




Sec iuneaă3ă:ăDeterminareaătarifelor 




Sec iuneaă4ă:ăStructuraăcheltuielilor 




Sec iuneaă5ă:ăDeterminareaă iăajustareaăcheltuielilor 




Sec iuneaă6ă:ăDeterminareaărentabilită ii 




Secțiunea 7 : Aprobarea, ajustarea și aplicarea tarifelor 




 















DETERMINAREA TARIFELOR 
 




 Tariful pentruăserviciulăpublicădeăalimentareăcuăapăătehnologicăă: 




                                            � = �� = �+ �± �−��   




 Tariful pentruăserviciulăpublicădeăalimentareăcuăapăăpotabilăă: 
       a) furnizat la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă: 




                            �� = ���� = ��+ ��± ��−���      




       b) furnizat la punctele de ieşire din reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative 
(apartamente):  




                              ��� = ������ =  ��+ ��± ��−��� + � ���� = �� + � ����   




    




  Tariful pentruăserviciulăpublicădeăcanalizareăşiăepurareăaăapelorăuzateă: 




                              � = �� = �+ �± �−��   




 




       unde:  




       VSATn, VSAPn, VSAPan, VSCn  -    venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare ”n”; 
       VATn, VAPn, VAPan, VAUn  -           volumul de apă; 
       CSATn, CSAPn, CIRBn, CSCn  -      cheltuielile operatorului în anul de reglementare ”n”; 
       RAT, RAP, RC -                                   rentabilitatea operatorului în anul de reglementare ”n”; 
       DVTn-1, DVPn-1, DVCn-1-               devierile tarifare create la operator în anul de reglementare ”n-1” 




 















potabilă tehnologică totalăapă potabilă tehnologică totalăapă potabilă tehnologică totalăapă




1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13 14=12+13 15 16 17=15+16 18 19=17+18




I. Volumulătotalădeăapăănecesarăăă(rd.1.1+rd.1.2ă=ărd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) Van miiăm³ -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        




1.1 Volumul de apă extrasă (captată) VACn mii m³ -         -         -         -         -         -         




1.2 Volumul apei potabile procurare de la alte persoane VAPPn mii m³ -         -         -         -         -         -         




1.3 Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv VAPn mii m³ -         -         -         -         -         -         




1.3.1




Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu 
proprietarii/chiriaşii apartamentelor VAPan mii m³ -         -         -         -         -         -         




1.4 Volumul de apă tehnologică furnizat VATn mii m³ -         -         -         -         -         -         




1.5




Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul  public de  alimentare 
cu apă VPAn mii m³ -         -         -         -         -         -         




1.6




Volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor 
locative -         -         




1.7 Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare VAUn mii m³ -         -         -         -         -         -         




II. Cheltuieli 
CSAPn, 
CSATn, 
CSCn




mii lei




-        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        




2.1 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale CAIn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.2 Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane CAPn mii lei -         x -         -         x -         -         x -         




2.3 Cheltuieli materiale CMn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.4 Cheltuieli pentru energia electrică CEEn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.5 Cheltuieli cu personalul CPn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.6




Cheltuieliădeăîntreţinereăşiăexploatareăaăsistemuluiăpublicădeă
alimentareăcuăapăăşiăcanalizare CÎEn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.7 Cheltuieli de distribuire CDn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.8 Cheltuieli administrative CAn mii lei -         -         -         -         -         -         




2.9 Alte cheltuieli ale operatorului ACn mii lei -         -         -         -         -         -         




III. Rentabilitatea operatorului Rn mii lei -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        




3.1 Valoarea neta a imobilizărilor corporale şi necorporale  VNIn mii lei -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         




3.1.1 Valoarea, la costul de intrare,  a imobilizărilor corporale şi necorporale VIn mii lei -         -         -         -         -         -         




3.1.2 Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale FAIn mii lei -         -         -         -         -         -         




3.2 Rata reglementată de rentabilitate Rrn % -         -         -         -         -         -         




IV. Devierile tarifare 
DVTn-1, 
DVPn-1, 
DVCn-1 mii lei -        -        -        -        -        -        




V. Venitul reglementat 
VSAPn, 
VSATn, 
VSCn mii lei -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        




VI.




Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa 
potabilaălaăpuncteleădeăieşireădinăreţeleleăpublice




TSAPn lei/m³ x x x -    x x x -    x x x -    




VII.
Cheltuieliădeăîntreţinereăşiăexploatareăaăreţelelorăinterneădeăapăăşiă
de canalizare din blocurile locative CIRBn mii lei -        x x x -        -        x x x -        -        x x x -        




7.1




Costul consumului tehnologic şi a pierderilor admise de apă în reţelele 
interne de apă ale blocurilor locative mii lei x x x -         x x x -         x x x -         




7.2




Cheltuieli de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a 
contoarelor instalate în apartamentele din blocurile locative mii lei x x x -         x x x -         x x x -         




7.3




Alte cheltuieli  de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de 
canalizare din blocurile locative mii lei x x x -         x x x -         x x x -         




VIII.




Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa 
potabilaălaăpuncteleădeăieşireădinăreţeleleăinterneăaleă
blocurilor TSAPan lei/m³ x x x -    x x x -    x x x -    




IX.




Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa 
tehnologica TSATn lei/m³ x x x -    x x x -    x x x -    




X.




Tarifăpentruăserviciuăpublicădeăcanalizareăşiăepurareăaă
apelor uzate TSCn lei/m³ x x x -     x x x -     x x x -     




Luatăînăcalculăînătarifulăînăvigoareă_______




Alimentareaăcuăapă
Servicii de 
canalizare




Totalăapăăşiă
canalizare




FIŞAăDEăFUNDAMENTAREă




ăpentruăstabilireaătarifelorălaăserviciulăpublicădeăalimentareăcuăapă,ădeăcanalizareăşiădeăepurareăaăapelorăuzateăpentruăanulă_______




Totalăapăăşiă
canalizare




SpecificaţieNr.ord. Abreviere U.m.




Efectivăînăanulădeăgestiuneă_______ Calculat pentru anul prognozat _______




Alimentareaăcuăapă
Servicii de 
canalizare




Totalăapăăşiă
canalizare




Servicii de 
canalizare




Alimentareaăcuăapă
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Metodologia prevede următoarea structură a cheltuielilor care stau la baza determinării tarifelor:  




a) Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale (CAIn); 




b) Cheltuieli de procurare a apei (CAPn); 




c) Cheltuieli materiale (CMn); 




d) Cheltuieli pentru energia electrică (CEEn);  




e) Cheltuielile cu personalul (CP); 




f) Cheltuielileădeăîntreţinereăşiăexploatareăaăsistemelorăpubliceădeăalimentareăcuăapăăşiădeăcanalizare (CÎEn) 




g) Cheltuieli de distribuire (CDn); 




h) Cheltuielile administrative (CAn);  




i) Alte cheltuieli operaţionale (Can). 




 




STRUCTURA CHELTUIELILOR 























1. Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în fiecare an de 




reglementare „n” se determină conform formulei: 




 




DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




VIin – valoarea, la costul de intrare a imobilizărilor corporale şi  necorporale amortizabile ale operatorului de 




categoria „i” în anul de reglementare „n”.   




DUi -  durata de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului de categoria „i”, 
care trebuie să corespundă duratei  de viaţă utilă a imobilizărilor.   




2. Cheltuielile legate de procurarea apei de la alte persoane se determină, conform 




formulei:  




                                                CAPn ∑VAPPn  TAPn,                                                    




     unde: 




     VAPPn - volumul apei procurate de la alte persoane, mii m3; 




     TAPn – tariful sau preţul de procurare a  apei de la alte persoane în anul „n” , fără TVA. 




 















3. Cheltuielile materiale cuprind valoarea:  




a) materialelor tehnologice de bază   - reactivii chimici, materialele de filtrare şi alte tipuri de 




materiale nemijlocit utilizate în procesele de captare, de filtrare, de pompare, de tratare, de 




transport şi de distribuţie a apei pînă la consumator, epurare şi evacuare a apelor uzate, control 




şi menţinerea calităţii apei tehnologice, apei potabile şi apelor uzate 




 




 




b) materialelor consumabile  - piese de schimb, energie termică, apă, gaze naturale, 




combustibil, lubrifianţi, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, materiale de protecţie,  
materiale de construcţie şi alte tipuri de materiale utilizate de operator în procesul de captare, 




de pompare, de transport, de înmagazinare, de distribuţie şi de furnizare a apei tehnologice şi a 




apei potabile, furnizării serviciului public de  canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, 




necesare pentru deservirea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor publice de apă şi de canalizare, 




altor imobilizări corporale şi necorporale ale operatorului necesare pentru desfăşurarea 




activităţii reglementate 
 




Cheltuielile materiale se determină de către operator pentru primul an de valabilitate a Metodologii – anul 




de bază, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de consiliile locale sau de Agenţie, 




după caz, ca cheltuieli de bază (CMo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani.  




DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 















DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




4. Cheltuieli pentru energia electrică se determină conform formulei:  




          – cantitatea de energie electrică activă, kWh; 




 




          – cantitatea de energie reactivă inductivă, kVArh; 




 




 – cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua electrică de distribuţie de 




    către instalaţiile electrice ale operatorului, kVArh; 




 




          – tariful la energia electrică, lei/kWh; 




 




kC     – coeficientul de conversie a energiei reactive în energie activă, kC=0,1 kWh/kVArh. 















5. Cheltuielile cu personalul se determină reieșind din: 




DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




 numărul necesar al personalului de lucru nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare, tratare, 




distribuţie şi furnizare a apei tehnologice şi apei potabile; 
 




  numărul personalului de lucru încadrat în furnizarea serviciului de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate; 




 




  numărul personalului de întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor de apă şi canalizare, instalaţiilor de captare, 




pompare, tratare, înmagazinare a apei, reţelelor de canalizare, instalaţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, 




altor imobilizări corporale şi necorporale aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a 




apelor uzate;  
 




 numărul altor categorii de personal necesar pentru desfăşurarea activităţii reglementate (de deservire, de evidentă a 




apei, de control al echipamentelor de măsurare, de control al calităţii apei, personalului subdiviziunilor auxiliare, 




personalului de distribuire şi administrativ);  
 




 din categoria necesară de calificare a personalului; cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; 




coeficientul complexităţii ramurii; regimul şi condiţiile de lucru; alte plăţi şi sporuri obligatorii stabilite de Codul 




Muncii al Republicii Moldova şi de actele normative de aplicare a lui;  
 




 cuantumurile contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă 




medicală.  




Cheltuielile cu personalul se determină de către operator pentru primul an de valabilitate a Metodologiei – 




anul de bază, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliile locale sau de 




Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CPo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani.  















6. Cheltuielileădeăîntreţinereăşiăexploatareă: includ cheltuielile pentru verificarea, deservirea tehnică, 
întreţinerea, exploatarea şi reparaţia : 




 reţelelor publice de alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, reţelelor publice de canalizare, 
inclusiv celor transmise operatorului la deservirea tehnică,  
 




 a staţiilor de captare, pompare şi tratare a apei brute, staţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, 
 




 a instalaţiilor şi a aparatelor de laborator şi control al calităţii apei,  
 




 a clădirilor şi construcţiilor de producţie, a subdiviziunilor auxiliare, 
 




 a mijloacelor de transport,  
 




 a aparatelor de măsurare şi control,  
 




 a instalaţiilor de protecţie şi securitate, a sistemelor de automatizare şi de dispecerizare, 
 




 a echipamentelor de măsurare, inclusiv a contoarelor instalate la consumatorii casnici, 
 




 a instalaţiilor electrice, şi a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  




DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare se determină 




de către operator pentru primul an de valabilitate al Metodologii – anul de bază, separat pentru fiecare tip de 




serviciu reglementat furnizat, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local 




sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CIEo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 




5 ani.  















 comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului servicii de facturare şi de decontări privind 
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor,  
 




 plăţile achitate poştei pentru expedierea facturilor de plată,  
 




 comisioanele achitate poştei şi băncilor comerciale pentru colectarea plăţilor de la consumatori pentru 
serviciile publice furnizate,  
 




 cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor,  
 




 cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente 
reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie comercială,  
 




 întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în scopuri comerciale,  
 




 plăţi justificate pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale la 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
 




 cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio, comunicaţii aferente subdiviziunilor  
comerciale ale operatorului şi responsabile de lucrul cu consumatorii,  
 




 şi altor cheltuieli justificate de distribuire necesare furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 




7. Cheltuielile de distribuire includ: 




DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




Cheltuielile de distribuire se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al Metodologii – anul de bază, 




separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă 




de Consiliul local sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CDo) pentru prima perioadă de reglementare a 




tarifelor de 5 ani. 















 de deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate de către structurile 
administrative,  
 




 cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale cu 
destinaţie administrativă, inclusiv aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor,  
 




 cheltuieli de conservare şi de asigurare a pazei imobilizărilor corporale conservate şi necesare pentru 
asigurarea fiabilităţii furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,  
 




 cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora, 
 




 cheltuieli justificate de protecţie civilă,  
 




 cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activităţile reglementate,  
 




 cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor frecventării manifestaţiilor culturale,  
 




 reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă,  
 




 cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic şi 
a bunurilor cu destinaţie administrativă,  
 




 cheltuieli aferente angajării forţei de muncă,  




8. Cheltuielile administrative includ cheltuielile justificate şi anume:  
DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 















 costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci, publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare conform 
cerinţelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, 
 




  cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin administrativ,  
 




 de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare desfăşurării activităţii de 
furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,  
 




 cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în prealabil de 
autoritatea administraţiei publice locale sau de Agenţie, după caz, 
 




 cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi 
abonarea la ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale, 
 




  alte cheltuieli administrative justificate. 




8. Cheltuielile administrative includ cheltuielile justificate şi anume:  
DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




Cheltuielile administrative se determină de operator pentru primul an de valabilitate al prezentei Metodologii – 




anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se examinează şi se avizează de 




Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CAo) pentru 




prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani 















1) Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei: 




                      




unde: 




CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor în anul de reglementare „n”,  lei/m3;  




            Art.302-306 din Codul Fiscal   




VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor în anul de reglementare „n” pentru 
alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, m3  




VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu 
se aplică taxa pentru apă, m3 ; 




 




2) În categoria impozite, alte taxe şi plăţi (Tan) se includ toate impozitele, taxele (cu excepţia taxei pentru apă), 
precum şi taxa pe valoarea adăugată irecuperabilă, plăţile regulatorii şi plăţile achitate de operator prevăzute în Codul 
Fiscal şi actele normative de aplicare a lui. 




 




3) Fondul de rulment în anul de reglementate „n” (FRn): 




 




 




unde:  




α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de facturări (α  = 10 zile) 




Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în anul „n” pe sistemul bancar, publicată de Banca 
Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica monetară,  Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la 
creditele noi acordate pe sistemul bancar, în monedă naţională, persoane juridice, pînă la 12 luni. 




 




  




�� = �� × ( � − ��) 




DETERMINAREAăŞIăAJUSTAREAăCHELTUIELILOR 




9. Alteăcheltuieliăopera ionaleăinclud:  















unde: 




0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei operatorilor pentru reducerea consumurilor; 




K- raportul dintre cheltuielile de întreţinere şi exploatare revenite întreţinerii şi exploatării reţelelor publice de transport şi 
de distribuţie a apei (respectiv a reţelei publice de canalizare) în anul de bază şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare a 




sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din anul de bază. 




    






n




i
nnnnn NCLRIPCMIPCMCMCM




1




0 5,05,012,01     




Ajustarea  cheltuielilor 




Pentru anii 2,3,4,5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, cheltuielile de bază 
se ajustează reieșind din factorii de influență, precum: 
 




 ∆LRn  modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă (canalizare), 




 ∆NCn  modificarea numărului de consumatori deserviţi de către operator,  




 IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova în anul de reglementare „n”. La determinarea 
tarifelor pentru anul de reglementare  „n” - indicele preţurilor de consum prognozat de Ministerul 
Economiei. La determinarea devierilor tarifare pentru anul de reglementare  „n-1” - indicele preţurilor de 
consum publicat de Biroul Naţional de Statistică pentru anul de reglementare  „n-1”. 




     Astfel: 




Cheltuielile materiale se ajustează : 
 




Cheltuielile cu personalul se ajustează : 
 




Cheltuielile deăăîntreţinereăşiăexploatareăse ajustează:  
 




Cheltuielile de distribuire se ajustează : 
 




Cheltuielile administrative se ajustează : 















REPARTIZAREA  CHELTUIELILOR  ÎNTRE  ACTIVIT I IăSERVICII 




CHELTUIELI 




I treaptă (captarea, pomparea, 




transportul, tratarea) 




Activită ile desfă urate de 




operator 




Apă tehnologică / Apă potabilă 
Apă tehnologică / Apă potabilă/ 




Canalizare/ Alte achivități 




Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor 
corporale i necorporale 




Proporțional volumelor Proporțional veniturilor 




Cheltuieli materiale Proporțional volumelor Proporțional veniturilor 




Cheltuieli cu personalul Proporțional volumelor Proporțional veniturilor 




Cheltuieli de între inere i exploatare Proporțional volumelor Proporțional veniturilor 




Cheltuieli de distribuire Proporțional veniturilor 




Cheltuieli administrative Proporțional veniturilor sau cheltuielilor cu personalul 




Alte cheltuieli : taxa pentru apă Proporțional volumelor x 




                           impozite, alte taxe i plă i Proporțional veniturilor  















Determinarea rentabilită ii 
Rentabilitatea operatorului calculată în lei se determină pentru fiecare an de reglementare “n” reieşind 




din valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale (VNIn) utilizate în procesul furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizarea şi ratei de rentabilitate în baza formulei: 




unde: 




 




VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului; 
FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile de la darea lor în exploatare 
până la începutul anului “n”; 
 




Nu se includ imobilizările corporale şi necorporale ale operatorului: 




 date în locaţiune,  
 a obiectelor locative,  




 de menire social – culturală,  
 imobilizărilor finanţate din donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat,  
 transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică,  
 imobilizărilor finanţate din contul tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori,  
 a imobilizărilor în curs de execuţie, a celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea 




serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 




 




 















 




 




Rata de rentabilitate se stabileşte la nivelul ratei medii a dobînzilor la creditele bancare acordate 
persoanelor juridice pe un termen de peste 12 luni în valută străină pe sistemul bancar, în anul de 
reglementare “n-1”, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, 
Statistica monetară, Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul 
bancar, în valută străină, persoane juridice, peste 12 luni. 




Determinareaărentabilită ii 
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Prezentarea informației, completarea tabelelor 




ajutătoare, exemple de calcule  




I. Etapele procesului de aplicare a Metodologiei 




Determinarea 
cheltuielilor de 




bază 




Determinarea, 
examinarea, 




avizarea, 
aprobarea 
tarifelor 




Determinarea 
tarifelor 




actualizate, 
devierile tarifare 




Anul n=0 




2015 




Anul n=1 




2016 




Anul n=2 




2017 















Determinarea cheltuielilor de bază 




 Cheltuielile de bază se determină de către operator pentru primul an de valabilitate 
al Metodologiei – anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se 
examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
 




 Cheltuieli materiale (CMo) 
 Cheltuielile cu personalul (CPo) 
 Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 




canalizare (CÎEo) 
 Cheltuieli de distribuire (CDo) 
 Cheltuielile administrative (CAo)  
  
 Pentru determinarea cheltuielilor de bază este necesar de prezentat cheltuielile și 
volumele de apă efective pentru 5 ani precedenți primului an de valabilitate de Metodologiei 
și prognoza pentru anul de bază. În baza efectivului, a planului de activitate și a 
normativelor se determină cheltuielile de bază pentru anul n=0. De asemenea, se prezintă 
documente financiar-contabile, tehnice etc. 
 




Efectiv anii 




2010 - 2014 




Prognoza 




2015 















Exemplu: Cheltuieli de distribuire 
 




1. Determinarea cheltuielilor de distribuire totale pe întreprindere (din evidența contabilă)  
2. Excluderea cheltuielilor de distribuire care nu sunt justificate (cele care nu sunt prevăzute de 




metodologie) 
3. Gruparea cheltuielilor de distribuire conform metodologiei 















Exemplu: Cheltuieli de distribuire 




 
4. Alocarea cheltuielilor de distribuire proporțional veniturilor 




Alocarea cheltuielilor de distribuire se face proporțional veniturilor obținute în anul n-1. 















După ce calculele au fost efectuate de către operator, acesta prezintă cheltuielile de bază spre 
examinare, avizare la ANRE , după caz.  
 
Suplimentar la tabel se prezintă documentele justificative, cum ar fi: contractele, documente 
contabile primare, alte tabele ajutătoare , ordine interne, regulamente, planul de activitate a 
operatorului etc.   




I. 
• Scrisoare de î soțire 




II. 




• Tabelele pentru fiecare tip de 




cheltuială separat și volu e de apă 




III. 
• Documente justificative 















Determinarea, examinarea, avizarea, aprobarea tarifelor 




Examinarea, avizarea, aprobarea tarifelor 




Determinarea volumelor  pentru anul de calcul a tarifelor 




Determinarea cheltuielilor : 




                                     privind amortizarea IC și IN        legate de procurarea apei        




                                     pentru energia electrică               alte cheltuieli ale operatorului 




Ajustarea cheltuielilor de bază 




La ajustarea cheltuielilor de bază se aplică indicele prețurilor de consum prognozat de 
Ministerul Economiei (vezi site-ul www.mec.gov.md, apoi Situația macroeconomică, 
Prognozare macroeconomică, Indicele prețului de consum mediu anual ) 







http://www.mec.gov.md/



http://www.mec.gov.md/



http://www.mec.gov.md/



http://www.mec.gov.md/



http://www.mec.gov.md/



http://www.mec.gov.md/



http://www.mec.gov.md/











Ajustarea cheltuielilor de bază (Continuare Exemplu Cheltuieli de distribuire): 




 IPCM2015 = 106,4          CDo apă potabilă = 8696 lei    CDo canalizare = 6488 lei 




CDn = 8696*(1+(6,4-0,2*6,4)/100)*(1+0,043) = 9534,31 lei  (pentru apă potabilă) 




CDn = 6488*(1+(6,4-0,2*6,4)/100)*(1+0,033) = 7045,25 lei  (pentru canalizare) 















Determinarea tarifelor actualizate, devierile tarifare 




În anul  următor anului în care au fost aprobate tarifele, se actualizează valorile care au 
fost prognozate, astfel determinîndu-se tarifele actualizate. De asemenea, se aplică 
indicele prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică pentru anul n-1 
(în loc de indicele prognozat de MEC) (vezi www.statistica.md / Statistici pe domenii/ 
Prețuri). 
 
Tarifele actualizate se aplică la daterminarea devierilor tarifare. 
 







http://www.statistica.md/



http://www.statistica.md/



http://www.statistica.md/



http://www.statistica.md/



http://www.statistica.md/











Examinarea, avizarea, aprobarea tarifelor 




Operatorul (nivel de regiune, raion, municipiu, oraș) determină și 
prezintă la ANRE  cererea de avizare a tarifelor pentru apa potabilă 
și/sau canalizare 




ANRE în 30 zile calendaristice de la primirea cererii, însoțită de 
materialele justificative, examinează materialele prezentate  




ANRE emite către consiliul local avizul privind cuantumul 
tarifelor pentru apa potabilă și/sau canalizare necesar de a fi 
aprobate 




Consiliul local în termen de 60 de zile calendaristice aprobă 
tarifele pentru apa potabilă și/sau canalizare 




În cazul în care consiliul local nu va aproba tarifele pentru apa 
potabilă și/sau canalizare, operatorul se va adresa la ANRE, care în 15 
zile calendaristice aproba și publică în MO tarifele avizate anterior 















Excepții: 
 
1. ANRE examinează, aprobă și publică în MO tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în cazul 




cînd consiliul local deleagă funcțiile de aprobare a tarifelor către ANRE 
 




2. ANRE examinează, aprobă și publică în MO tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în cazul 
cînd operatorul (la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș) activează în condițiile unor acorduri 
sau contracte încheiate cu organismele internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, 
Guvern sau de consiliile locale  
 




3. ANRE examinează, aprobă și publică în MO tarifele pentru apă tehnologică  furnizată la nivel 
de regiune, raion, municipiu și oraș. 















Soluții pentru a avea un calcul corect și deplin: 
 
1. Înainte de a începe de a pregăti materialele, analizați amănunțit Metodologia 




 
2. Prezentarea informației bine structurate și argumentate 




 
3. Buna conlucrare între economiști – contabili – ingineri – conducători  




 
4. Prezentarea operativă a informațiilor / explicațiilor suplimentare solicitate de 




reprezentanții ANRE  (conform Legii nr. 303/13.12.2013 – 3 zile lucrătoare) 
 




5. Nu constituie argument pentru neprezentarea sau prezentarea incompletă a 
informației, modul în care este dusă evidența contabilă la întreprindere. 
 




 















Taxa pe valoarea adaugată  




 
Conform art.102 alin.2 din Codul Fiscal, Suma TVA, achitată sau care urmează a fi 
achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea 
livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. 
 
Determinarea sumei TVA ce se raportează la cheltuieli: 
 




1. Determinarea proratei: 
 




                             Prorata = Livrările scutite de TVA / Total livrări 
              Prorata = 1000 lei / 3000 lei = 0,33 ( 33,3%) 
 




2. Determinarea valorii materialelor și serviciilor procurate fără TVA (Procurari) 
     Procurări = 40000 lei 




3. Determinarea valorii TVA totale aferent procurărilor  
     TVA totale procurări = 8000 lei 




4. Determinarea sumei TVA ce se raportează la cheltuieli: 
     TVA atribuit la cheltuieli = Procurări * Prorata 
     TVA atribuit la cheltuieli = 8000 * 0,33 = 2664 lei   
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Administrative



				Determinarea cheltuielilor administrative 







				Nr. d/o				Indicatori				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune 2010				Efectiv în anul de gestiune 2011				Efectiv în anul de gestiune 2012				Efectiv în anul de gestiune 2013				Efectiv în anul de gestiune 2014				Calculat pentru anul prognozat 2015				Luat în calcul în tariful în vigoare



				1				De deservire, întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă				lei



				2				De deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate de către structurile administrative				lei



				3				Cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor				lei



				4				Cheltuieli de conservare şi de asigurare a pazei imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de ministerul privatizării şi administrării proprietăţii de stat a republicii moldova nr.537/03 din 25 martie 1998, (monitorul oficial al republicii moldova, 1998, nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare				lei



				5				Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora				lei



				6				Cheltuieli justificate de protecţie civilă				lei



				7				Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activităţile reglementate				lei



				8				Cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor frecventării manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă				lei



				9				Cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă				lei



				10				Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă				lei



				11				Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci				lei



				12				Publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare 				lei



				13				Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin administrativ				lei



				14				De pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare desfăşurării activităţii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare				lei



				15				Cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în prealabil de autoritatea administraţiei publice locale sau de agenţie, după caz				lei



				16				Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale				lei



				17				Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)				lei















				Total								lei











				Divizarea cheltuielilor administrative*								Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune 2010				Efectiv în anul de gestiune 2011				Efectiv în anul de gestiune 2012				Efectiv în anul de gestiune 2013				Efectiv în anul de gestiune 2014				Calculat pentru anul prognozat 2015				Luat în calcul în tariful în vigoare



				Venitul total obținut								lei



				Cheltuieli administrative totale								lei



				Apă tehnologică



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică								lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								lei



				Apă potabilă



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă								lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								lei



				Canalizare



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de canalizare								lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								lei



				Servicii auxiliare



				Venitul obținut de la prestarea serviciilor auxiliare								lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								lei



				Alte activități



				Venitul obținut de la alte activități								lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								lei



				* Operatorii care furnizează şi alte servicii publice de gospodărie comunală sunt în drept să aloce cheltuielile administrative între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional cheltuielilor cu personalul aferente desfăşurării activităţilor şi furnizării serviciilor reglementate în anul de reglementare ”n-1”. 
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Personalul



				Determinarea cheltuielilor cu personalul







				Nr. ord.				Denumirea serviciului				Efectiv în anul de gestiune  ____________



												numărul personalului (pers.)				Salariu anual conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate 				Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă																																Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei



																				Plată pentru orele de noapte				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare				Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile 				Plată pentru lucrul în cumul				Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)				Spor p/u vechimea în muncă				alte sporuri				Total Sporuri si adaosuri



				1				Serviciul de alimentare cu apă tehnologică



				2				Serviciul de alimentare cu apă potabilă



				3				Serviciul  de canalizare



				4				 care nu pot fi divizate pe servicii



				Total







				 Repartizarea cheltuielilor cu personalul



												Efectiv în anul de gestiune ________



												Apă tehnologică								Apă potabilă								Canalizare								Alte activități								Total



				Cheltuielile cu personalul încadrat în procesul de captare, pompare, transportare şi tratare (prima treaptă) a apei brute



				Volumul de apă furnizată



				Cheltuielile cu personalul 



				Cheltuielile cu personalul încadrat în  desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



				Venitul obținut



				Cheltuielile cu personalul 



				Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat











Personalul (Totalizare)



				Determinarea cheltuielilor cu personalul







				Nr. ord.				Denumirea serviciului				Efectiv în anul de gestiune 2010																				Efectiv în anul de gestiune 2011																				Efectiv în anul de gestiune 2012																				Efectiv în anul de gestiune 2013																				Efectiv în anul de gestiune 2014																				Calculat pentru anul prognozat 2015																				Luat în calcul în tariful în vigoare



												numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei







				1				Serviciul de alimentare cu apă tehnologică



				2				Serviciul de alimentare cu apă potabilă



				3				Serviciul  de canalizare



				4				Alte activități



				Total























TOTAL CP



				Calculul cheltuielilor cu personalul







				Perioada de calcul











				Ind.1				Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165 din 09.03.2010)																				1816.67				lei				se aplica media pe an								Media data o modificati pentru fiecare an in parte



				Ind.2				Coeficientul de complexitate (anexa nr.3 la HG 743 din 11.06.2002)																				1.3



				Ind.3				Salariul minim (HG 550 din 09.07.2014)																				1000				lei



				Ind.4				Adaos maxim pentru munca prestată în program de noapte (CM art.159)																				0.5				din salariul de bază pe unitate de timp



				Ind.5				Nr mediu de ore pe lună pentru un program complet de lucru (HG 165 din 09.03.2010)																				169				ore/ lună



				Ind.6				Procent acceptat de primă																				20				%



				Ind.7				Prima de asigurare obligatorie medicală achitată de angajator																				4.5				%



				Ind.8				Contribuţii de asigurări sociale achitate de angajator																				23				%



				Ind.9				Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) (CM art.156)																				50				%



				Ind.11				Data calcul







				Nr. d/o				Denumirea subdiviziunii				Titlul calificării / funcției deţinute				Muncitor / Funcţionar				Nr. de salariaţi				Muncitori / Funcţionari								Salariu tarifar lunar conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate / Salariu funcţiei lunar conform categoriei de angajaţi, coeficienţilor de multiplicitate şi coeficientului de complexitate                                     (1 salariat)				Salariu tarifar pe oră conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate / Salariu funcţiei pe oră conform categoriei de angajaţi, coeficienţilor de multiplicitate şi coeficientului de complexitate                       (1 salariat)				Nr de luni lucrate				Salariu tarifar anual conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate / Salariu funcţiei anual conform categoriei de angajaţi, coeficienţilor de multiplicitate şi coeficientului de complexitate                 (1 salariat)				Salariu mediu lunar (1 salariat)				Salariu mediu pe o zi lucrătoare   (1 salariat)				Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă																																																																												Prima pe an, lei				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare (Codul Muncii art.158, HG426 din 26.04.2004)								Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare (Codul Muncii art.111, HG426 din 26.04.2004)								Plata pentru concedii de studii (HG 435 din 23.04.2007)								Total fond de salarizare an, lei				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii , lei				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, lei				Cheltuieli de personal total,      lei



																																																								Spor p/u vechimea în muncă  (HG 169 din 16.02.2008)                                																Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile  (HG 1335 din 10.10.2002)												Spor pentru clasă acordat şoferilor (anexa 6 HG 743 din 11.06.2002)												Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)  (anexa 6 HG 743 din 11.06.2002)												Plată pentru orele de noapte (Codul Muncii art.159)								Plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă (Codul Muncii art.159)								Plată pentru lucrul în cumul (Codul Muncii art.156)



																								Categoria de calificare (anexa nr.1 la HG 743 din 11.06.2002) /  Categorii de angajaţi (anexa 4 HG 743 din 11.06.2002)				Coeficientul tarifar (anexa nr.1 la HG 743 din 11.06.2002) Coeficient de multiplicitate (anexa 4, 5 HG 743 din 11.06.2002)																												Data angajării				vechime ani				%  faţă de salariul tarifar (funcţiei)				suma pe an, lei				numărul de puncte				marimea sporului %				suma pe an, lei				Clasa				%  faţă de salariul tarifar (funcţiei)				suma pe an, lei				nr de conducatori de brigadă (echipă)				%  faţă de salariul tarifar (funcţiei)				suma pe an, lei				Nr de ore de noapte lucrate				suma, lei				ore lucrate suplimentar				suma, lei				Salariul tarifar lunar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate				suma, lei								nr de zile de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în care s-a prestat munca				suma, lei				nr de zile de sărbătoare nelucrătoare (art.111 alint.6 CM)				suma, lei				nr de zile acordate pentru concedii de studii				suma, lei



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43



								TOTAL												0.00																								0.00																								0.00												0.00												0.00												0.00								0.00								0.00								0.00				0.00								0.00								0.00								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat











user-08


Вложенный файл


Modul_3_7_3_4.xlsx








Distribuire



				Determinarea cheltuielilor de distribuire







				Nr. d/o				Indicatori				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune 2010				Efectiv în anul de gestiune 2011				Efectiv în anul de gestiune 2012				Efectiv în anul de gestiune 2013				Efectiv în anul de gestiune 2014				Calculat pentru anul prognozat 2015				Luat în calcul în tariful în vigoare



				1				Comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului servicii de facturare şi de decontări 				lei



				2				Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor				lei



				3				Cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie comercială				lei



				4				Întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în scopuri comerciale				lei



				5				Cheltuieli justificate pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale				lei



				6				Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicaţii aferente subdiviziunilor  comerciale 				lei



				7				Alte cheltuieli justificate de distribuire  (de menţionat):				lei



























				Total











				Divizarea cheltuielilor de distribuire



												Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune 2010				Efectiv în anul de gestiune 2011				Efectiv în anul de gestiune 2012				Efectiv în anul de gestiune 2013				Efectiv în anul de gestiune 2014				Calculat pentru anul prognozat 2015				Luat în calcul în tariful în vigoare



				Venitul total obținut								lei



				Cheltuieli de distribuire totale								lei



				Apă tehnologică



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică								lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								lei



				Apă potabilă



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă								lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								lei



				Canalizare



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de canalizare								lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								lei



				Servicii auxiliare



				Venitul obținut de la prestarea serviciilor auxiliare								lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								lei



				Alte activități



				Venitul obținut de la alte activități								lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								lei
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Intretinere si exploatare 



				Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare







				Nr. ord.				Denumirea  lucrărilor				Periodicitatea efectuării lucrărilor				Cantitatea lucrărilor 				Efectiv în anul de gestiune _____



																				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				Total								x				x







				2.6.2 Divizarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare



												Efectiv în anul de gestiune _____



												Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total



				Cheltuieli de întreținere și exploatare utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



				Volumul de apă furnizată (m³)



				Cheltuieli de întreținere și exploatare (lei)



				Cheltuieli de întreținere și exploatare care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



				Venitul obținut (lei)



				Cheltuieli de întreținere și exploatare (lei)







				2.6.1 Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor interne de alimentare cu apa si canalizare din blocurile locative (CIRB)







				Nr. ord.				Indicatori				Periodicitatea efectuării lucrărilor				Cantitatea lucrărilor 				Efectiv în anul de gestiune _____



				1				Cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi exploatarea  reţelelor interne , inclusiv:











				2				Costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative, inclusiv:				x				x



								consumul tehnologic				x				x



								pierderi admise				x				x



				3				Cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative, inclusiv:











				Total								x				x



				Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat











Intretinere si exploat (Total)



				Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare







				Nr. ord.				Denumirea  lucrărilor				Efectiv în anul de gestiune 2010												Efectiv în anul de gestiune 2011												Efectiv în anul de gestiune 2012												Efectiv în anul de gestiune 2013												Efectiv în anul de gestiune 2014												Calculat pentru anul prognozat 2015												Luat în calcul în tariful în vigoare



												Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)				Alimentarea cu apă tehnologică (lei)				Servicii de canalizare (lei)



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				Total











				2.6.1 Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor interne de alimentare cu apa si canalizare din blocurile locative (CIRB)



																																												lei



				Nr. ord.				Indicatori				Periodicitatea efectuării lucrărilor				Cantitatea lucrărilor 				Efectiv în anul de gestiune 2010				Efectiv în anul de gestiune 2011				Efectiv în anul de gestiune 2012				Efectiv în anul de gestiune 2013				Efectiv în anul de gestiune 2014				Calculat pentru anul prognozat 2015				Luat în calcul în tariful în vigoare



				1				Cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi exploatarea  reţelelor interne , inclusiv:











				2				Costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative, inclusiv:				x				x



								consumul tehnologic				x				x



								pierderi admise				x				x



				3				Cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative, inclusiv:











				Total								x				x
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Materiale



				Determinarea cheltuielilor materiale







				Nr. d/o				Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) 				Specificatii tehnice				Unitatea de masura (materiale)				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică																pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă																pentru furnizarea serviciului  de canalizare																 care nu pot fi divizate pe servicii



																				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu 1 u.m., lei				Valoarea materialelor (lei)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu 1 u.m., lei				Valoarea materialelor (lei)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu 1 u.m., lei				Valoarea materialelor (lei)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu 1 u.m., lei				Valoarea materialelor (lei)



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20



				21



				22



				23



				24



				25



				26



				27



				28



				29



				30



				Total								x				x				x				x				x								x				x				x								x				x				x								x				x				x











				Divizarea cheltuielilor materiale



												Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total



				Cheltuieli materiale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



				Volumul de apă furnizată (m³)																x				x



				Cheltuieli materiale (lei)																x				x



				Cheltuieli materiale care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



				Venitul obținut (lei)



				Cheltuieli materiale (lei)







				Se completează pentru fiecare an separat , efectiv pentru anii 2010-2014, luat în calcul în tariful în vigoare, pentru anul prognozat











Materiale (Totalizare ani)



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.3. Determinarea cheltuielilor materiale (CMn)







				Nr. d/o				Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) 				Valoarea materialelor (lei)



												Efectiv în anul de gestiune 2010																Efectiv în anul de gestiune 2011																Efectiv în anul de gestiune 2012																Efectiv în anul de gestiune 2013																Efectiv în anul de gestiune 2014																Calculat pentru anul prognozat 2015																Luat în calcul în tariful în vigoare



												pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică				pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă				pentru furnizarea serviciului  de canalizare				 care nu pot fi divizate pe servicii



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20



				21



				22



				23



				24



				25



				26



				27



				28



				29



				30



				Total
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Лист1



				Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare







				Nr.ord.				Specificaţie				Abreviere				U.m.				Efectiv în anul de gestiune 2010																Efectiv în anul de gestiune 2011																Efectiv în anul de gestiune 2012																Efectiv în anul de gestiune 2013																Efectiv în anul de gestiune 2014



																				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare



																				potabilă				tehnologică												potabilă				tehnologică												potabilă				tehnologică												potabilă				tehnologică												potabilă				tehnologică



				1				2				3				4				5				6				7				8=5+6+7				9				10				11				12=9+10+11				13				14				15				16=13+14+15				17				18				19				20=17+18+19				21				22				23				24=21+22+23



				I				Volumul total de apă necesar   (rd.1.1+rd.1.2 = rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)				VAn				m³



				1.1				Volumul de apă extrasă (captată) 				VACn				m³



				1.1.1				Volumul de apă extrasă (captată) pentru care conform CF nu se aplică taxa pentru apă				VACsn				m³



				1.2				Volumul apei potabile procurare de la alte persoane				VAPPn				m³



				1.3				Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv				VAPn				m³



				1.3.1				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor				VAPan				m³



				1.3.2				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu gestionarul blocului locativ								m³



				1.3.3				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu alți consumatori								m³



				1.4				Volumul de apă tehnologică furnizat 				VATn				m³



				1.5				Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă				VPAn				m³



				1.6				Volumul pierderilor tehnice admise de apă în rețelele interne de apă ale blocurilor locative								m³



				1.7				Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare				VAUn				m³
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Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru calculul cheltuielilor de 
bază 




Nr. 
d.o. Specificare 




I. Informaţiile solicitate pentru analizarea situaţiei financiar-economice a operatorului   
(anii 2010-2014) 




1.1. Ordinul de aprobare a Politicilor contabile a entităţii  




1.2. Situaţiile financiare anuale pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele, 
inclusiv: 




1.2.1. Bilanţul, Anexa 1 la "Prezentarea situaţiilor financiare" 




1.2.2. Situaţia de profit şi pierdere, Anexa 2 la "Prezentarea situaţiilor financiare" 




1.2.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu, Anexa 3  la “Prezentarea situaţiilor financiare”  




1.2.4. Situaţia fluxurilor de numerar, Anexa 4 la “Prezentarea situaţiilor financiare” 




1.2.5. Notele la situaţiile financiare, Anexele 6, 7, 8, 9 la “Prezentarea situaţiilor financiare” şi nota 
explicativă 




1.3. Balanţa de verificare pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele 




 Pentru perioada cînd s-au aplicat SNC-urile aprobate pînă in anul 2014, se vor prezenta 
rapoartele analogice celor prezentate conform noilor SNC 




II. Raportarea statistică pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele 
(anii 2010-2014) 




2.1. Formularele statistice 5-CI „Costurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”  




2.2. Formularul statistic M3 anual, Anexa la M3 „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă” 




2.3. Formularul statistic Nr.2-INV "Cu privire la investiţii" 




2.4. Formularul statistic Nr.1-gospodăria apelor "Utilizarea apei" 




2.5 Alte formulare statistice prezentate de operator 




III. Informaţia necesară pentru calcularea şi avizarea tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi canalizare  (anii 2010-2014) 




3.1. Decizia APL de aprobare a tarifelor în vigoare (copia) 




3.2. 




Descifrarea volumelor (anii 2010-2014) 
• volumul apei captate,  
• volumul apei potabile procurate de la alte persoane,  
• volumul de apă tehnologică furnizat 















• volumelor de apă potabilă furnizate (furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii / 
chiriaşii apartamentelor, cu gestionarii  blocurilor locative şi case individuale, alţi 
consumatori) 




• volumul apelor uzate deversate 
• volumul consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă 
• volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative 




 




3.4. Descifrarea imobilizărilor corporale şi necorporale (extras din evidenta contabila + tabelul 
Impobilizari corporale și necorporale) (anii 2010-2014) 




3.5 Descifrarea mijloacelor fixe luate în locaţiune şi plata de locaţiune, mijloacelor fixe primite în 
gestiune economică şi plăţile achitate (anii 2010-2014) 




3.6. Descifrarea cheltuielilor materiale separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 




3.7 Descifrarea cheltuielilor cu personalul separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 




3.8. Descifrarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare (anii 2010-2014) 




3.9. Descifrarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din 
blocurile locative (CIRB) (anii 2010-2014) 




3.10. Descifrarea cheltuielilor de distribuire separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 




3.11. Descifrarea cheltuielior administrative separate pe serviciile furnizate (anii 2010-2014) 




3.12. Nota privind contorizarea consumatorilor (anii 2010-2014) 




3.13. Nota  privind contoarele instalate la staţiile de captare şi de evacuare (anii 2010-2014) 




3.14. Planul investiţional aprobat de către APL sau ANRE, după caz (anii 2010-2014) 




3.15. Specificarea sumei investiţiilor date in exploatare şi suma uzurii anuale aferente lor (anii 2010-
2014) 




 




Descifrarea cheltuielilor să fie însoțită de o Notă care să descrie algoritmul/ motivul/ principiul 
care a stat la baza calculului(reflectării) cheltuielilor.  (De exemplu, cheltuielile materiale pentru 
reactivi conforn SNiP …., cheltuieli de distribuire conform contract ….). 




 




Pentru calcul cheltuielilor de bază se vor prezenta selectiv documente primare.   




De exemplu, pentru cheltuilile de combustibil – va fi necesar de prezentat lista unitatilor de 
transport, Ordinul cu privire la normele de consum de combustibil, Raport prind parcursul pentru 
fiecare unitate de transport pe an divizat pe activitățile desfășurate, selectiv foi de parcurs 




 




În caz de necesitate, în cadrul analizei documentelor , Agenția va solicita suplimentar infomații. 
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Sheet2



				Anul _________



				Cheltuieli 				711 (sau conturile de gestiune)																712																713																714



								Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități				Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități				Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități				Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități



				Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 



				Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane



				Cheltuieli materiale 



				Cheltuieli pentru energia electrică 



				Cheltuieli cu personalul 



				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare



				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a rețelrlor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative



				Cheltuieli de distribuire 



				Cheltuieli administrative 



				Alte cheltuieli ale operatorului 



				Total



				Total cont



















Sheet3
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Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru 
calculul tarifelor 



 



Date generale ale operatorul care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate 



 



Fișa de fundamentare. pentru stabilirea tarifelor la serviciul public 
de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate 



 



Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru calculul 
tarifelor 



 
Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 



 



Determinarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor 
corporale si necorporale 



 
Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane 



 



Calculul consumului de combustibil și lubrifianți de bază la 
obiectele de alimentare cu apă 



 
Ajustarea cheltuielilor materiale reieșind din factorii de influență 



 
Determinarea cheltuielilor pentru energia electrică 



 
Determinarea cheltuielilor cu personalul 



 



Ajustarea cheltuielilor cu personalul reieșind din factorii de 
influență 



 
Calculul cheltuielilor cu personalul 



 



Determinarea cheltuielilor de întreținere si exploatare a sistemelor 
publice de alimentare cu apa si canalizare. 
Divizarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor 
publice de alimentare cu apa si canalizare. 
Determinarea cheltuielilor de întreținere si exploatare a sistemelor 
interne de alimentare cu apa si canalizare din blocurile locative 
(CIRB). 








Date generale







								Date generale ale operatorul care furnizeaza serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate











				1.				Denumirea completă a întreprinderii











				2.				Oraşul (municipiul)







				3.				Numărul de înregistrare de stat ( IDNO )   







				4.				Activitatea economică de bază







																																								(cod CAEM)



				5.				Alte activități desfășurate de operator 







																																								(cod CAEM)



																																								(cod CAEM)



				6.				Adresa juridică 











				7.				Forma de proprietate







				8.				Forma organizatorico-juridică







				9.				 Standardele de contabilitate după  care se ţine evidenţa contabilă (SNC, SIRF)







				10.				Telefonul întreprinderii







				11.				Tele/faxul întreprinderii







				12.				Adresa poştei electronice







				13.				 Perioada de gestiune 







				14.				Total pagini 







								Notificarea:  Prin prezenta certific ca informaţia prezentată este deplină şi autentică.







				15.				Semnăturile persoanelor cu funcţii de răspundere , ştampila:







								Funcţia, numele şi prenumele administratorului











								Funcţia, numele şi prenumele contabilului-şef











								Funcţia, numele şi prenumele executorului calculului











																																Locul ştampilei_______________ 







				16.				Data prezentării informaţiei 
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Tabel tarife



				FIŞA DE FUNDAMENTARE 



				 pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru anul _______



				Nr.ord.				Specificaţie				Abreviere				U.m.				Efectiv în anul de gestiune _______																				Calculat pentru anul prognozat _______																				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare



																				potabilă				tehnologică				total apă												potabilă				tehnologică				total apă												potabilă				tehnologică				total apă



				1				2				3				4				5				6				7=5+6				8				9=7+8				10				11				12=10+11				13				14=12+13				15				16				17=15+16				18				19=17+18



				I.				Volumul total de apă necesar   (rd.1.1+rd.1.2 = rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)				Van				mii m³				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-



				1.1				Volumul de apă extrasă (captată) 				VACn				mii m³												-								-												-								-												-								-



				1.2				Volumul apei potabile procurare de la alte persoane				VAPPn				mii m³												-								-												-								-												-								-



				1.3				Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv				VAPn				mii m³												-								-												-								-												-								-



				1.3.1				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor				VAPan				mii m³												-								-												-								-												-								-



				1.4				Volumul de apă tehnologică furnizat 				VATn				mii m³												-								-												-								-												-								-



				1.5				Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul  public de  alimentare cu apă				VPAn				mii m³												-								-												-								-												-								-



				1.6				Volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative																				-								-



				1.7				Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare				VAUn				mii m³												-								-												-								-												-								-



				II. 				Cheltuieli 				CSAPn, CSATn, CSCn				mii lei				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-



				2.1				Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 				CAIn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.2				Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane				CAPn				mii lei												-				x				-												-				x				-												-				x				-



				2.3				Cheltuieli materiale 				CMn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.4				Cheltuieli pentru energia electrică 				CEEn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.5				Cheltuieli cu personalul 				CPn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.6				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare				CÎEn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.7				Cheltuieli de distribuire 				CDn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.8				Cheltuieli administrative 				CAn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				2.9				Alte cheltuieli ale operatorului 				ACn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				III.				Rentabilitatea operatorului				Rn				mii lei				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-



				3.1				Valoarea neta a imobilizărilor corporale şi necorporale  				VNIn				mii lei				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-



				3.1.1				Valoarea, la costul de intrare,  a imobilizărilor corporale şi necorporale 				VIn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				3.1.2				Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale				FAIn				mii lei												-								-												-								-												-								-



				3.2				Rata reglementată de rentabilitate				Rrn				%												-								-												-								-												-								-



				IV.				Devierile tarifare 				DVTn-1, DVPn-1, DVCn-1				mii lei												-								-												-								-												-								-



				V.				Venitul reglementat 				VSAPn, VSATn, VSCn				mii lei												-								-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-



				VI.				Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila la punctele de ieşire din reţelele publice				TSAPn				lei/m³								x				x				x				-								x				x				x				-								x				x				x				-



				VII.				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din blocurile locative				CIRBn				mii lei				-				x				x				x				-				-				x				x				x				-				-				x				x				x				-



				7.1				Costul consumului tehnologic şi a pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative								mii lei								x				x				x				-								x				x				x				-								x				x				x				-



				7.2				Cheltuieli de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile locative								mii lei								x				x				x				-								x				x				x				-								x				x				x				-



				7.3				Alte cheltuieli  de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din blocurile locative								mii lei								x				x				x				-								x				x				x				-								x				x				x				-



				VIII.				Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila la punctele de ieşire din reţelele interne ale blocurilor				TSAPan				lei/m³								x				x				x				-								x				x				x				-								x				x				x				-



				IX.				Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa tehnologica				TSATn				lei/m³				x								x				x				-				x								x				x				-				x								x				x				-



				X.				Tarif pentru serviciu public de canalizare şi epurare a apelor uzate				TSCn				lei/m³				x				x				x								-				x				x				x								-				x				x				x								-
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Lista materialelor necesare de a fi prezentate pentru calculul tarifelor 




Nr. 
d.o. Specificare 




I. Informaţiile solicitate pentru analizarea situaţiei financiar-economice a operatorului  




1.1. Ordinul de aprobare a Politicilor contabile a entităţii pentru anul curent şi anul precedent 




1.2. Situaţiile financiare anuale pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele, 
inclusiv: 




1.2.1. Bilanţul, Anexa 1 la "Prezentarea situaţiilor financiare" 




1.2.2. Situaţia de profit şi pierdere, Anexa 2 la "Prezentarea situaţiilor financiare" 




1.2.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu, Anexa 3  la “Prezentarea situaţiilor financiare”  




1.2.4. Situaţia fluxurilor de numerar, Anexa 4 la “Prezentarea situaţiilor financiare” 




1.2.5. Notele la situaţiile financiare, Anexele 6, 7, 8, 9 la “Prezentarea situaţiilor financiare” şi nota 
explicativă 




1.3. Balanţa de verificare pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele 




 Pentru perioada cînd s-au aplicat SNC-urile aprobate pînă in anul 2014, se vor prezenta 
rapoartele analogice celor prezentate conform noilor SNC 




II. Raportarea statistică pentru perioada precedentă anului pentru care sunt stabilite tarifele 




2.1. Formularele statistice 5-CI „Costurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”  




2.2. Formularul statistic M3 anual, Anexa la M3 „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă” 




2.3. Formularul statistic Nr.2-INV "Cu privire la investiţii" 




2.4. Formularul statistic Nr.1-gospodăria apelor "Utilizarea apei" 




2.5 Alte formulare statistice prezentate de operator 




III. Informaţia necesară pentru calcularea şi avizarea tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi canalizare   




3.1. Decizia APL de aprobare a tarifelor în vigoare (copia) 




3.2. Calculul tarifelor în vigoare  




3.3. Fişa de fundamentare  pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate  















3.4. Notă explicativă cu privire la motivele ce au cauzat schimbări la nivel de tarife 




3.5. 




Descifrarea volumelor: 
• volumul apei captate,  
• volumul apei potabile procurate de la alte persoane,  
• volumul de apă tehnologică furnizat 
• volumelor de apă potabilă furnizate (furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii / 




chiriaşii apartamentelor, cu gestionarii  blocurilor locative şi case individuale, alţi 
consumatori) 




• volumul apelor uzate deversate 
• volumul consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă 
• volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative 




 




3.6. Descifrarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 




3.7. Descifrarea cheltuielilor de procurare a apei, inclusiv pe furnizori, cantitate, preţ mediu, volum 
procurat 




3.8. Descifrarea cheltuielilor materiale separate pe serviciile furnizate 




3.9. Descifrarea consumului energiei electrice separate pe serviciile furnizate 




3.10. Descifrarea cheltuielilor cu personalul separate pe serviciile furnizate 




3.11. Descifrarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare 




3.12. Descifrarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din 
blocurile locative (CIRB) 




3.13. Descifrarea cheltuielilor de distribuire separate pe serviciile furnizate 




3.14. Descifrarea cheltuielior administrative separate pe serviciile furnizate 




3.15. Descifrarea altor cheltuieli operaţionale ale operatorului separate pe serviciile furnizate 




3.16. Descifrarea mijloacelor fixe luate în locaţiune şi plata de locaţiune, mijloacelor fixe primite în 
gestiune economică şi plăţile achitate 




3.17. Descifrarea creanţelor pe termen scurt pe categorii de consumatori 




3.18. Nota privind  credite/împurmuturile pentru investiţii,  care e termenul de rambursare, şi plata 
anuală a dobânzilor 




3.19. Nota privind contorizarea consumatorilor 




3.20. Nota  privind contoarele instalate la staţiile de captare şi de evacuare  




3.21. Planul investiţional aprobat de către APL sau ANRE, după caz 




3.22. Specificarea sumei investiţiilor date in exploatare şi suma uzurii anuale aferente lor 















 




Procedura de prezentare a materialelor: 




• materialele trebuie să fie prezentate în conformitate cu ordinea prevăzută 
în punctele sus menţionate; 




• materialele prezentate trebuie sa fie semnate de către executant şi confirmate 
de către conducătorul entităţii. 




• perioada de reglementare este anul calendaristic; 
• calculele se fac separat pentru fiecare gen de activitate (alimentarea cu apă, 




serviciile de canalizare şi epurare a apelor uzate, alte activități desfășurate). 
• operatorul este obligat să prezinte în termen de pînă la 3 zile lucrătoare 




informaţiile solicitare suplimentar necesare pentru calcularea tarifelor 
reglementate 
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Лист1



				I. Volumele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare



				Nr.ord.				Specificaţie				Abreviere				U.m.				Efectiv în anul de gestiune _______																Calculat pentru anul prognozat _______																Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă								Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare



																				potabilă				tehnologică												potabilă				tehnologică												potabilă				tehnologică



				1				2				3				4				5				6				7				8=5+6+7				9				10				11				12=9+10+11				13				14				15				16=13+14+15



				1				Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5)				VAn				mii m³



				2				Volumul de apă extrasă (captată) 				VACn				mii m³



				2.1				Volumul de apă extrasă (captată) pentru care conform CF nu se aplică taxa pentru apă				VACsn				mii m³



				3				Volumul apei potabile procurare de la alte persoane				VAPPn				mii m³



				4				Volumul de apă tehnologică furnizat 				VATn				mii m³



				5				Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv				VAPn				mii m³



				5.1				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor				VAPan				mii m³



				5.2				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu gestionarul blocului locativ								mii m³



				5.3				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor încheiate cu alți consumatori								mii m³



				6				Consumul tehnologic şi pierderile de apă 				VPAn				mii m³



				7				Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare				VAUn				mii m³
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Amortizarea



				II. Determinarea cheltuielilor



				2.1. Determinarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale







				 Imobilizări corporale si necorporale utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică



				Nr. ord.				Denumirea imobilizărilor corporale / necorporale				Sursa de finantare (categorie de proprietate)				Imobilizărilor corporale  (IC) / necorporale (INC)				Valoarea (Costul de intrare) VIi				Data dării în exploatare				Durata de funcţionare utilă  (DUi)				Amortizarea acumulată pînă în anul de gestiune				Amortizarea



																																				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1



				2



				3



				4



				5								 



				6



				7



				8



				9



				10



				Total																				x				x



				 Imobilizări corporale si necorporale utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă



				Nr. ord.				Denumirea imobilizărilor corporale / necorporale				Sursa de finantare (categorie de proprietate)				Imobilizărilor corporale  (IC) / necorporale (INC)				Valoarea (Costul de intrare) Vii				Data dării în exploatare				Durata de funcţionare utilă				Amortizarea acumulată pînă în anul de gestiune				Amortizarea



																																				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total																				x				x



				 Imobilizări corporale si necorporale utilizate pentru furnizarea serviciului public de canalizare și de epurare a apelor uzate



				Nr. ord.				Denumirea imobilizărilor corporale / necorporale				Sursa de finantare (categorie de proprietate)				Imobilizărilor corporale  (IC) / necorporale (INC)				Valoarea (Costul de intrare) Vii				Data dării în exploatare				Durata de funcţionare utilă				Amortizarea acumulată pînă în anul de gestiune				Amortizarea



																																				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total																				x				x



				 Imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi divizate pe servicii



				Nr. ord.				Denumirea imobilizărilor corporale / necorporale				Sursa de finantare (categorie de proprietate)				Imobilizărilor corporale  (IC) / necorporale (INC)				Valoarea (Costul de intrare) Vii				Data dării în exploatare				Durata de funcţionare utilă				Amortizarea acumulată pînă în anul de gestiune				Amortizarea



																																				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total																				x				x



								Divizarea amortizării imobilizărilor corporate și necorporale 



																				Efectiv în anul de gestiune _______																				Calculat pentru anul prognozat _______																				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total



								Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



								Volumul de apă furnizată																				x				x																x				x																x				x



								Amortizarea																				x				x																x				x																x				x



								Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



								Venitul obținut



								Amortizarea
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cheltuieli de bază



				Calculul cheltuielilor de bază (CM0) pentru materiale tehnologice pentru serviciul de alimentare cu apă



				Nr. d/o				 Denumirea materialelor (reagenților chimici)				Calculul pentru anul prognozat



												Sort (specificații tehnice)				Conținutul părților active a reactivului (%)				Volumul de apă tratată                                                        (mii m3)				Consumul specific de materiale pentru 1 m3 de apă tratată (doza reactivului) (g/m3)				Necesitatea de materiale (tone)				Calculul costului



																																Costul unei tone (mii lei)				Costul materialelor (mii lei)



				1				2				3				4				5				6				7=5*6/4				8				9











ch. apa procurata



				II. Determinarea cheltuielilor



				2.2. Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane







				Nr. d/o				Denumirea indicatorilor				Abrevierea				Unitatea de măsură				Alimentarea cu apă potabilă (lei)												Alimentarea cu apă tehnologică (lei)



																				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10



				1				Tariful sau preţul de procurare a apei de la alte persoane				TAPn				lei



				2				Volumul apei procurate de la alte persoane				VAPPn				mii m3



				3				Cheltuielile legate de procurarea apei de la alte persoane				CAPn				mii lei
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Materiale



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.3. Determinarea cheltuielilor materiale



				Cheltuieli materiale pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă tehnologică



				Nr. d/o				Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) 				Specificatii tehnice				Unitatea de masura (materiale)				Efectiv în anul de gestiune _______																Calculat pentru anul prognozat _______																Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total								x				x				x				x				x								x				x				x								x				x				x







				Cheltuieli materiale pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă



				Nr. d/o				Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) 				Specificatii tehnice				Unitatea de masura (materiale)				Efectiv în anul de gestiune _______																Calculat pentru anul prognozat _______																Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total								x				x				x				x				x								x				x				x								x				x				x







				Cheltuieli materiale pentru furnizarea serviciului  de canalizare



				Nr. d/o				Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) 				Specificatii tehnice				Unitatea de masura (materiale)				Efectiv în anul de gestiune _______																Calculat pentru anul prognozat _______																Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total								x				x				x				x				x								x				x				x								x				x				x







				Cheltuieli materiale care nu pot fi divizate pe servicii



				Nr. d/o				Denumirea materialelor (tehnologice de baza , consumabile) 				Specificatii tehnice				Unitatea de masura (materiale)				Efectiv în anul de gestiune _______																Calculat pentru anul prognozat _______																Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea materialelor				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)				Volumul de apa tratata (m3)				Cantitatea				Pretul mediu, lei				Valoarea materialelor (lei/u.m.)



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				Total								x				x				x				x				x								x				x				x								x				x				x











				Divizarea cheltuielilor materiale



												Efectiv în anul de gestiune _______																				Calculat pentru anul prognozat _______																				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



												Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total



				Cheltuieli materiale utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



				Volumul de apă furnizată																x				x																x				x																x				x



				Cheltuieli materiale																x				x																x				x																x				x



				Cheltuieli materiale care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



				Venitul obținut



				Cheltuieli materiale















Mater tehnologice



				Calculul cheltuielilor pentru materiale tehnologice de bază pentru serviciul de alimentare cu apă



				Nr. d/o				Denumirea materialelor (reagenților chimici)				Efectiv în anul de gestiune____________																												Calculat pentru anul prognozat____________																												Luat în calcul în tariful în vigoare_____________



												Sort (specificații tehnice)				Conținutul părții active a reactivului (%)				Volumul de apă tratată (mii m3)				Consumul specific de materiale pentru 1m3  de apă tratată (doza reactivului) (g/m3)				Necesitatea de materiale (tone)				Calculul costului								Sort (specificații tehnice)				Conținutul părții active a reactivului (%)				Volumul de apă tratată (mii m3)				Consumul specific de materiale pentru 1m3  de apă tratată (doza reactivului) (g/m3)				Necesitatea de materiale (tone)				Calculul costului								Sort (specificații tehnice)				Conținutul părții active a reactivului (%)				Volumul de apă tratată (mii m3)				Consumul specific de materiale pentru 1m3  de apă tratată (doza reactivului) (g/m3)				Necesitatea de materiale (tone)				Calculul costului



																																Costul unei tone                  (mii lei)				Costul materialelor            (mii lei)																								Costul unei tone                 (mii lei)				Costul materialelor                   (mii lei)																								Costul unei tone                  (mii lei)				Costul materialelor               (mii lei)



				1				2				3				4				5				6				7=5*6/4 				8				9				10				11				12				13				14=12*13/11				15				16				17				18				19				20				21=19*20/18				22				23



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10











Combustibil



				Calculul consumului de combustibil și lubrifianți de bază la obiectele de alimentare cu apă







				Nr. d/o 				Denumirea mecanismelor (tipul)				Efectiv în anul de gestiune________																								Calculat pentru anul prognozat__________																								Luat în calcul în tariful în vigoare________



												Numărul de mecanisme				Norma consumului de combustibil (1/100 km) sau (1/oră de lucru)				Parcursul (km) sau durata lucrului (oră)				Consumul pentru perioada planificată (tone)				Prețul pentru 1 tonă (mii lei)				Total cheltuieli pentru perioada planificată (mii lei)				Numărul de mecanisme				Norma consumului de combustibil (1/100 km) sau (1/oră de lucru)				Parcursul (km) sau durata lucrului (oră)				Consumul pentru perioada planificată (tone)				Prețul pentru 1 tonă (mii lei)				Total cheltuieli pentru perioada planificată (mii lei)				Numărul de mecanisme				Norma consumului de combustibil (1/100 km) sau (1/oră de lucru)				Parcursul (km) sau durata lucrului (oră)				Consumul pentru perioada planificată (tone)				Prețul pentru 1 tonă (mii lei)				Total cheltuieli pentru perioada planificată (mii lei)



				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10
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cheltuieli de bază



				Calculul cheltuielilor de bază (CM0) pentru materiale tehnologice pentru serviciul de alimentare cu apă



				Nr. d/o				 Denumirea materialelor (reagenților chimici)				Calculul pentru anul prognozat



												Sort (specificații tehnice)				Conținutul părților active a reactivului (%)				Volumul de apă tratată                                                        (mii m3)				Consumul specific de materiale pentru 1 m3 de apă tratată (doza reactivului) (g/m3)				Necesitatea de materiale (tone)				Calculul costului



																																Costul unei tone (mii lei)				Costul materialelor (mii lei)



				1				2				3				4				5				6				7=5*6/4				8				9











Cheltuieli materiale



								2.3.1 Ajustarea cheltuielilor materiale reieșind din factorii de influență







								Indicele prețurilor								0,2 IPCMn - componenta care prevede creșterea eficienței operatorilor serviciului public de alimentare cu apă pentru reducerea consumurilor de materiale				Lungimea rețelelor publice de alimentare cu apă, km								∆LRn - modificarea lungimii rețelelor publice de alimentare cu apă în anul ”n”				Numărul de consumatori deserviți de operator, persoane								∆NCn - modificarea numărului de consumatori deserviți de către operator în anul ”n”				Cheltuieli materiale, mii lei 								Nota



								IPCMn- indicele prețurilor prognozat de Ministerul Economiei în anul de reglementare ”n”				IPCMn-1 -indicele prețurilor publicat de Biroul Național de Statistică pentru anul de reglementare ”n-1”								LRn - în anul de reglementare ”n”				LRn-1 - în anul precedent								NCn -în anul de reglementare ”n”				NCn-1 -în anul precedent ”n-1”								CMo -în anul de bază				CMn- în anul de reglementare ”n”



								1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12
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En. electrica



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.4. Determinarea cheltuielilor pentru energia electrică







				Nr. ord.				Denumirea obiectului				Efectiv în anul de gestiune _______																												Calculat pentru anul prognozat _______																												Luat în calcul în tariful în vigoare _______



												Cantitatea de energie electrica activa consumata (inclusiv încălzirea, iluminarea spațiilor de lucru, lucrul utilajului suplimentar, pierderile în transformatoare de putere)				Cantitatea de energie reactiva inductiva consumată				Cantitatea de energie reactiva capacitiva injectata in reteaua electrica de distributie				Coeficientul de conversie a energiei reactive in energie activa, Kc=0,1				Volumul apei				Tariful la energia electrica				Costul energiei electrice				Cantitatea de energie electrica activa consumata (inclusiv încălzirea, iluminarea spațiilor de lucru, lucrul utilajului suplimentar, pierderile în transformatoare de putere)				Cantitatea de energie reactiva inductiva consumata 				Cantitatea de energie reactiva capacitiva injectata in reteaua electrica de distributie				Coeficientul de conversie a energiei reactive in energie activa, Kc=0,1				Volumul apei				Tariful la energia electrica				Costul energiei electrice				Cantitatea de energie electrica activa consumata (inclusiv încălzirea, iluminarea spațiilor de lucru, lucrul utilajului suplimentar, pierderile în transformatoare de putere)				Cantitatea de energie reactiva inductiva consumata 				Cantitatea de energie reactiva capacitiva injectata in reteaua electrica de distributie				Coeficientul de conversie a energiei reactive in energie activa, Kc=0,1				Volumul apei				Tariful la energia electrica				Costul energiei electrice



				Abrevierea								Wajn				Wrifjn				Wrcfjn				    kC				VAn				TEjn				CEE				W ajn				Wrifjn				Wrcfjn				    kc				VAn				TEjn				CEE				W ajn				Wrifjn				Wrcfjn				    kc				VAn				TEjn				CEE



				Unitatea de măsură								kWh				kVArh				kVArh				kWh/kVArh				m3				lei/kWh				lei				kWh				kVArh				kVArh				kWh/kVArh				m3				lei/kWh				lei				kWh				kVArh				kVArh				kWh/kVArh				m3				lei/kWh				lei



				1				Stația de pompare , treapta I, inclusiv



								Pompa nr.1



								Pompa nr.2



				2				Stația de tratare a apei, inclusiv



								Compresor



								Pompa de vid



								Pompa de dozare



				3				Stația de pompare , treapta II , inclusiv



								Pompa nr.1



								Pompa nr.2



				4				Captarea din surse subterane, inclusiv



								Puț forat nr.1



								Puț forat nr.2



								Puț forat nr.3



				5				Utilaj suplimentar, inclusiv:















				6				Spațiile de lucru încălzite, inclusiv:















				7				Spațiile de lucru iluminate, inclusiv:















				8				Transformatoarele de putere (pierderi), inclusiv:















				9				Altele, inclusiv:















				TOTAL



				Notă:				Pentru fiecare obiect (pompa, compresor, spațiu de încălzire, iluminare etc) se vor prezenta calcule suplimentare, unde va fi prezentat calculul detaliat



								Tabelul dat se îndeplinește separat pentru fiecare serviciu public furnizat (aprovizionarea cu apă tehnologică, cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate)
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Personalul



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.5. Determinarea cheltuielilor cu personalul







				Nr. ord.				Denumirea compartimentelor				Efectiv în anul de gestiune _______																																																								Calculat pentru anul prognozat _______																																																								Luat în calcul în tariful în vigoare _______



												numărul personalului (pers.)				Salariu anual conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate 				Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă																																Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Salariu anual conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate 				Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă																																Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei				numărul personalului (pers.)				Salariu anual conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate 				Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă																																Total fond de salarizare an				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală				Cheltuieli de personal, lei



																				Plată pentru orele de noapte				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare				Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile 				Plată pentru lucrul în cumul				Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)				Spor p/u vechimea în muncă				alte sporuri				Total Sporuri si adaosuri																												Plată pentru orele de noapte				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare				Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile 				Plată pentru lucrul în cumul				Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)				Spor p/u vechimea în muncă				alte sporuri				Total Sporuri si adaosuri																												Plată pentru orele de noapte				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare				Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile 				Plată pentru lucrul în cumul				Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)				Spor p/u vechimea în muncă				alte sporuri				Total Sporuri si adaosuri



				1				Personalul producţiei de bază



				2				Personalul auxiliar în sfera de producție



				3				Personalul în sfera de distribuire



				4				Personalul administrativ 



				Total







				Notă:				Tabelul dat se îndeplinește separat pentru fiecare serviciu public furnizat (aprovizionarea cu apă tehnologică, cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate)







				 Repartizarea cheltuielilor cu personalul



												Efectiv în anul de gestiune _______																																				Calculat pentru anul prognozat _______																																				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



												Apă tehnologică								Apă potabilă								Canalizare								Alte activități								Total				Apă tehnologică								Apă potabilă								Canalizare								Alte activități								Total				Apă tehnologică												Apă potabilă												Canalizare				Alte activități								Total



				Cheltuielile cu personalul încadrat în procesul de captare, pompare, transportare şi tratare (prima treaptă) a apei brute



				Volumul de apă furnizată



				Cheltuielile cu personalul 



				Cheltuielile cu personalul încadrat în  desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



				Venitul obținut



				Cheltuielile cu personalul 
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Sheet1



				



								2.5.1 Ajustarea cheltuielilor cu personalul reieșind din factorii de influență



								Indicele prețurilor								0,2 IPCM  - componenta care prevede creșterea eficienței				Lungimea rețelelor publice de alimentare cu apă, km								ΔLRn - modificarea lungimei rețelelor publice de alimentare cu apă (canalizare) în anul ”n”				Numărul de consumatori deserviți de operator *								ΔNCn - modificarea numărului de consumatori deserviți de cître operator în anul ”n”				Cheltuielile cu personalul, lei								Nota



								IPCMn - indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei în anul de reglementare ”n”				IPCMn-1 - indicele prețurilor publicat de Biroul Național de Statistică pentru anul de reglementare ”n-1”								LRn - în anul de reglementare ”n”				LRn-1 - în anul precedent								NCn - în anul de reglementare ”n”				NCn-1 - în anul precedent								CP0 - în anul de bază				CPn - în anul de reglementare ”n”



								1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12



								* cu excepția consumatorilor casnici proprietari/chiriași de apartamente în blocuri locative, cu care sunt încheiate contracte.
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TOTAL CP



				Calculul cheltuielilor cu personalul







				Perioada de calcul











				Ind.1				Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pe lună (HG 165 din 09.03.2010)																				1816.67				lei				se aplica media pe an								Media data o modificati pentru fiecare an in parte



				Ind.2				Coeficientul de complexitate (anexa nr.3 la HG 743 din 11.06.2002)																				1.3



				Ind.3				Salariul minim (HG 550 din 09.07.2014)																				1000				lei



				Ind.4				Adaos maxim pentru munca prestată în program de noapte (CM art.159)																				0.5				din salariul de bază pe unitate de timp



				Ind.5				Nr mediu de ore pe lună pentru un program complet de lucru (HG 165 din 09.03.2010)																				169				ore/ lună



				Ind.6				Procent acceptat de primă																				20				%



				Ind.7				Prima de asigurare obligatorie medicală achitată de angajator																				4.5				%



				Ind.8				Contribuţii de asigurări sociale achitate de angajator																				23				%



				Ind.9				Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) (CM art.156)																				50				%



				Ind.11				Data calcul







				Nr. d/o				Denumirea subdiviziunii				Titlul calificării / funcției deţinute				Muncitor / Funcţionar				Nr. de salariaţi				Muncitori / Funcţionari								Salariu tarifar lunar conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate / Salariu funcţiei lunar conform categoriei de angajaţi, coeficienţilor de multiplicitate şi coeficientului de complexitate                                     (1 salariat)				Salariu tarifar pe oră conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate / Salariu funcţiei pe oră conform categoriei de angajaţi, coeficienţilor de multiplicitate şi coeficientului de complexitate                       (1 salariat)				Nr de luni lucrate				Salariu tarifar anual conform categoriei tarifare, coeficienţilor tarifari şi coeficientului de complexitate / Salariu funcţiei anual conform categoriei de angajaţi, coeficienţilor de multiplicitate şi coeficientului de complexitate                 (1 salariat)				Salariu mediu lunar (1 salariat)				Salariu mediu pe o zi lucrătoare   (1 salariat)				Sporuri si adaosuri incluse în calcul pentru primă																																																																												Prima pe an, lei				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare (Codul Muncii art.158, HG426 din 26.04.2004)								Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare (Codul Muncii art.111, HG426 din 26.04.2004)								Plata pentru concedii de studii (HG 435 din 23.04.2007)								Total fond de salarizare an, lei				Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii , lei				Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, lei				Cheltuieli de personal total,      lei



																																																								Spor p/u vechimea în muncă  (HG 169 din 16.02.2008)                                																Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile  (HG 1335 din 10.10.2002)												Spor pentru clasă acordat şoferilor (anexa 6 HG 743 din 11.06.2002)												Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)  (anexa 6 HG 743 din 11.06.2002)												Plată pentru orele de noapte (Codul Muncii art.159)								Plată pentru lucrul în afara orelor normate de muncă (Codul Muncii art.159)								Plată pentru lucrul în cumul (Codul Muncii art.156)



																								Categoria de calificare (anexa nr.1 la HG 743 din 11.06.2002) /  Categorii de angajaţi (anexa 4 HG 743 din 11.06.2002)				Coeficientul tarifar (anexa nr.1 la HG 743 din 11.06.2002) Coeficient de multiplicitate (anexa 4, 5 HG 743 din 11.06.2002)																												Data angajării				vechime ani				%  faţă de salariul tarifar (funcţiei)				suma pe an, lei				numărul de puncte				marimea sporului %				suma pe an, lei				Clasa				%  faţă de salariul tarifar (funcţiei)				suma pe an, lei				nr de conducatori de brigadă (echipă)				%  faţă de salariul tarifar (funcţiei)				suma pe an, lei				Nr de ore de noapte lucrate				suma, lei				ore lucrate suplimentar				suma, lei				Salariul tarifar lunar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate				suma, lei								nr de zile de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în care s-a prestat munca				suma, lei				nr de zile de sărbătoare nelucrătoare (art.111 alint.6 CM)				suma, lei				nr de zile acordate pentru concedii de studii				suma, lei



				1				2				3				4				5				6				7				8 = Ind.1 * 7				9 = 8 / Ind.5				10				11 =8*10				12				13				14				15				16				17=8*10*16				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43



								TOTAL												0.00																								0.00																								0.00												0.00												0.00												0.00								0.00								0.00								0.00				0.00								0.00								0.00								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00



				1																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0.00



				2																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				3																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				4																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				5																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				6																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				7																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				8																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				9																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				10																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				11																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				12																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				13																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				14																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00								0				9				0								0				0.00				0				0				0



				15																												0				0								0				0.00				0.00																0												0												0												0								0								0								0				0.00				6				0				3				0								0				0.00				0				0				0











TOTALIZARE



				Indicatori				Suma				% din total fond anual				din care: 



																CONSUMURI DIRECTE DE RETRIBUIRE A MUNCII				CONSUMURI INDIRECTE DE RETRIBUIRE A MUNCII				CHELTUIELI GENERALE SI ADMINISTRATIVE DE RETRIBUIRE A MUNCII				Total, verificare



				Total fond anual				0				ERROR:#DIV/0!				0				0				0				0				0



				Fondul anual salariu de baza				0				ERROR:#DIV/0!				0				0				0				0				0



				Suplimente obligatorii, total din care:				0				ERROR:#DIV/0!				0				0				0				0				0



				Spor pentru clasă acordat şoferilor				0								0				0				0				0				0



				Plată pentru orele de noapte				0								0				0				0				0				0



				Compensaţia pentru munca prestată în zile de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare 				0								0				0				0				0				0



				Adaos conducătorilor de brigadă (echipă)				0								0				0				0				0				0



				Spor p/u vechimea în muncă  				0								0				0				0				0				0



				Spor de compensare p/u munca prestată în condiții nefavorabile				0								0				0				0				0				0



				Suplimente recomandabile, din care:				0				ERROR:#DIV/0!				0				0				0				0				0



				Prima pe an				0								0				0				0				0				0



				Plata salariului mediu pentru zile de sărbătoare nelucrătoare				0								0				0				0				0				0



				Plata pentru concedii de studii				0								0				0				0				0				0
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Intretinere si exploatare 



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.6. Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare



				Nr. ord.				Denumirea  lucrărilor				Periodicitatea efectuării lucrărilor				Cantitatea lucrărilor 				Valoarea lucrărilor (lei)				Alimentarea cu apă potabilă (lei)												Alimentarea cu apă tehnologică (lei)												Servicii de canalizare (lei)



																								Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				Total								x				x				x







				2.6.2 Divizarea cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare



												Efectiv în anul de gestiune _______																				Calculat pentru anul prognozat _______																				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



												Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total				Apă tehnologică				Apă potabilă				Canalizare				Alte activități				Total



				Cheltuieli de întreținere și exploatare utilizate în comun pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute



				Volumul de apă furnizată



				Cheltuieli de întreținere și exploatare



				Cheltuieli de întreținere și exploatare care se utilizează de operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de alimentare cu apă şi de canalizare



				Venitul obținut



				Cheltuieli de întreținere și exploatare







				2.6.1 Determinarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor interne de alimentare cu apa si canalizare din blocurile locative (CIRB)



																																lei



				Nr. ord.				Indicatori				Periodicitatea efectuării lucrărilor				Cantitatea lucrărilor 				Valoarea lucrărilor (lei)				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare  _______



				1				Cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi exploatarea  reţelelor interne , inclusiv:











				2				Costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative, inclusiv:				x				x				x



								consumul tehnologic				x				x				x



								pierderi admise				x				x				x



				3				Cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative, inclusiv:











				Total								x				x				x











user-08


Вложенный файл


Modul_3_7_3_23.xlsx











 



Ajustarea cheltuielilor de întreținere si exploatare a sistemelor 
publice de alimentare cu apa si canalizare reieșind din factorii de 
influență 



 
Determinarea cheltuielilor de distribuire 



 



Ajustarea cheltuielilor de distribuire reieșind din factorii de 
influență 



 
Determinarea cheltuielilor administrative 



 



Ajustarea cheltuielilor administrative reieșind din factorii de 
influență 



 
Determinarea altor cheltuieli operaționale 



 
Fondul de rulment 



 



Determinarea rentabilității operatorilor sistemului public de 
alimentare cu apă și canalizare 



 
Determinare devieri tarifare 



 



Fișa de fundamentare. pentru stabilirea tarifelor la serviciul public 
de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate 



 



Ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate și 
ale depozitelor noi atrase și volumele aferente inclusiv 



 



Ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate și 
ale depozitelor noi atrase și volumele aferente inclusiv 



 
Cheltuieli 
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								2.6.2  Ajustarea cheltuielilor de intretinere si exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare reieșind din factorii de influență



								Indicele prețurilor								0,2 IPCM  - componenta care prevede creșterea eficienței				Lungimea rețelelor publice de alimentare cu apă, km								ΔLRn - modificarea lungimei rețelelor publice de alimentare cu apă (canalizare) în anul ”n”				Cheltuieli de întreținere și exploatare								K (determiant conform alin. 37 din Metodologie)				Cheltuieli de întreținere și exploatare, lei								Nota



								IPCMn - indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei în anul de reglementare ”n”				IPCMn-1 - indicele prețurilor publicat de Biroul Național de Statistică pentru anul de reglementare ”n-1”								LRn - în anul de reglementare ”n”				LRn-1 - în anul precedent								a rețelei publice de transport și de distribuție a apei (respectiv a rețelei publice de canalizare) în anul de bază				a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în anul de bază								CIE0 - în anul de bază				CIEn - în anul de reglementare ”n”



								1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12
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Distribuire



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.7. Determinarea cheltuielilor de distribuire







				Nr. d/o				Indicatori				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				Comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului servicii de facturare şi de decontări 				mii lei



				2				Cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea consumatorilor				mii lei



				3				Cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie comercială				mii lei



				4				Întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în scopuri comerciale				mii lei



				5				Cheltuieli justificate pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale				mii lei



				6				Cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicaţii aferente subdiviziunilor  comerciale 				mii lei



				7				Alte cheltuieli justificate de distribuire  (de menţionat):				mii lei











				Total







				Divizarea cheltuielilor de distribuire



												Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______								Calculat pentru anul prognozat _______								Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				Venitul total obținut								mii lei



				Cheltuieli de distribuire totale								mii lei



				Apă tehnologică								mii lei



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică								mii lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								mii lei



				Apă potabilă								mii lei



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă								mii lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								mii lei



				Canalizare								mii lei



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de canalizare								mii lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								mii lei



				Servicii auxiliare								mii lei



				Venitul obținut de la prestarea serviciilor auxiliare								mii lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								mii lei



				Alte activități								mii lei



				Venitul obținut de la alte activități								mii lei



				Alocarea cheltuielilor de distribuire 								mii lei
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								2.7.1 Ajustarea cheltuielilor de distribuire reieșind din factorii de influență



								Indicele prețurilor								0,2 IPCM  - componenta care prevede creșterea eficienței				Numărul de consumatori deserviți de operator *								ΔNCn - modificarea numărului de consumatori deserviți de cître operator în anul ”n”				Cheltuielile de distribuire, lei								Nota



								IPCMn - indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei în anul de reglementare ”n”				IPCMn-1 - indicele prețurilor publicat de Biroul Național de Statistică pentru anul de reglementare ”n-1”								NCn - în anul de reglementare ”n”				NCn-1 - în anul precedent								CD0 - în anul de bază				CDn - în anul de reglementare ”n”



								1				2				3				4				5				6				7				8				9



								106.4				105.1				21.28				120				115				0.043				8696				9534.31				CD pentru apa potabilă



								106.4				105.1				21.28				95				92				0.033				6488				7045.25				CD pentru canalizare



								* cu excepția consumatorilor casnici proprietari/chiriași de apartamente în blocuri locative, cu care sunt încheiate contracte.
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Administrative



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.8. Determinarea cheltuielilor administrative







				Nr. d/o				Indicatori				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				De deservire, întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă				mii lei



				2				De deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate de către structurile administrative				mii lei



				3				Cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor				mii lei



				4				Cheltuieli de conservare şi de asigurare a pazei imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de ministerul privatizării şi administrării proprietăţii de stat a republicii moldova nr.537/03 din 25 martie 1998, (monitorul oficial al republicii moldova, 1998, nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare				mii lei



				5				Cheltuieli justificate pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora				mii lei



				6				Cheltuieli justificate de protecţie civilă				mii lei



				7				Cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ legate de activităţile reglementate				mii lei



				8				Cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor frecventării manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de muncă				mii lei



				9				Cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului administrativ ce participă în procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă				mii lei



				10				Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă				mii lei



				11				Costul serviciilor furnizate operatorului de către bănci				mii lei



				12				Publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare 				mii lei



				13				Cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin administrativ				mii lei



				14				De pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare desfăşurării activităţii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare				mii lei



				15				Cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în prealabil de autoritatea administraţiei publice locale sau de agenţie, după caz				mii lei



				16				Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale				mii lei



				17				Alte cheltuieli administrative justificate (de menționat)				mii lei















				Total								mii lei







				Divizarea cheltuielilor administrative*



												Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______								Calculat pentru anul prognozat _______								Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				Venitul total obținut								mii lei



				Cheltuieli administrative totale								mii lei



				Apă tehnologică								mii lei



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică								mii lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								mii lei



				Apă potabilă								mii lei



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă								mii lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								mii lei



				Canalizare								mii lei



				Venitul obținut de la furnizarea serviciului public de canalizare								mii lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								mii lei



				Servicii auxiliare								mii lei



				Venitul obținut de la prestarea serviciilor auxiliare								mii lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								mii lei



				Alte activități								mii lei



				Venitul obținut de la alte activități								mii lei



				Alocarea cheltuielilor administrative								mii lei



				* Operatorii care furnizează şi alte servicii publice de gospodărie comunală sunt în drept să aloce cheltuielile administrative între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional cheltuielilor cu personalul aferente desfăşurării activităţilor şi furnizării serviciilor reglementate în anul de reglementare ”n-1”. 
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								2.8.1 Ajustarea cheltuielilor administrative reieșind din factorii de influență



								Indicele prețurilor								0,2 IPCM  - componenta care prevede creșterea eficienței				Cheltuieli administrative, lei								Nota



								IPCMn - indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei în anul de reglementare ”n”				IPCMn-1 - indicele prețurilor publicat de Biroul Național de Statistică pentru anul de reglementare ”n-1”								CA0 - în anul de bază				CAn - în anul de reglementare ”n”



								1				2				3				4				5				6



								* cu excepția consumatorilor casnici proprietari/chiriași de apartamente în blocuri locative, cu care sunt încheiate contracte.
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Alte ch. operationale



				II. Determinarea cheltuielilor







				2.9. Determinarea altor cheltuieli operaționale







				Nr. ord				Indicatori				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei*				mii lei



				2				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate*				mii lei



				3				Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți				mii lei



				4				Fondul de rulment*				mii lei				 				 



				Total alte cheltuieli operaționale								mii lei







				* Pentru cheltuielile menționate se prezintă calcule separate







				Divizarea altor cheltuieli operaționale



				Indicatori de referință								Unitate de măsură				Cod rd.				Efectiv în anul de gestiune _______								Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				Venitul total obținut								mii lei				rd.1=rd.10 + rd.17 + rd.22 + rd.25 + rd.28



				Volumul total de apă furnizat consumatorilor în anul de reglementare „n”								mii m³				rd.2=rd.8+rd.15



				Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei (total)								mii lei				rd.3



				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate (total)								mii lei				rd.4



				Apă tehnologică



				Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei								mii lei				rd.5=rd.3*rd.8



				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate								mii lei				rd.6=rd.4*rd.10



				Fondul de rulment								mii lei				rd.7



				Volum de apă furnizat								mii m³				rd.8



				Indice de repartizare după volum de apă furnizat												rd.9=rd.8/rd.2



				Venitul obținut								mii lei				rd.10



				Indice de repartizare după venitul obținut												rd.11=rd.10/rd.1



				Apă potabilă



				Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei								mii lei				rd.12=rd.3*rd.16



				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate								mii lei				rd.13=rd.4*rd.18



				Fondul de rulment								mii lei				rd.14



				Volum de apă furnizat								mii m³				rd.15



				Indice de repartizare după volum de apă furnizat												rd.16=rd.15/rd.2



				Venitul obținut								mii lei				rd.17



				Indice de repartizare după venitul obținut												rd.18=rd.17/rd.1



				Canalizare



				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate								mii lei				rd.19=rd.4*rd.23



				Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți								mii lei				rd.20



				Fondul de rulment								mii lei				rd.21



				Venitul obținut								mii lei				rd.22



				Indice de repartizare după venitul obținut												rd.23=rd.22/rd.1



				Servicii auxiliare



				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate								mii lei				rd.24



				Venitul obținut								mii lei				rd.25



				Indice de repartizare după venitul obținut												rd.26=rd.25/rd.1



				Alte activități



				Cheltuielile legate de achitarea altor taxe, impozite  şi plăţi justificate								mii lei				rd.27



				Venitul obținut								mii lei				rd.28



				Indice de repartizare după venitul obținut												rd.29=rd.28/rd.1
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taxa pu apă



				2.9.1. Cheltuielile aferente plăţii taxei pentru apa  extrasă (captată) din fondul apei



				Nr. d/o				Denumirea indicatorilor								Abrevierea				Cod rd.				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2								3				4				5				6				7				8



				1				Cheltuielile operatorului aferente plăţii taxei pentru apa care este necesar de a fi captată (extrasă) din fondul apei 								TAan				rd.1=rd.2*rd.3				mii lei



				2				Cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor 								CTan				rd.2				lei/m³



				3				Cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor								VACn				rd.3=rd.4+rd.5+rd.6-rd.7				mii m³



				          inclusiv:



				3.1								Volumul total de apă potabilă furnizat măsurat la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă				VAPn				rd.4				mii m³



				3.2								Volumul total de apă tehnologică furnizată tuturor consumatorilor deserviţi de operator				VATn				rd.5				mii m³



				3.3								Consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă				VPAn				rd.6				mii m³



				3.4								Volumul apei potabile procurate de la alte persoane				VAPPn				rd.7				mii m³



				4				Cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa pentru apă								VACsn				rd.8= (rd.9+rd.10)/(1-rd.6/rd.3)				mii m³



				4.1								Volumul de apă tehnologică furnizată consumatorilor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa				VATsn				rd.9				mii m³



				4.2								Volumul de apă potabilă furnizată consumatorilor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa				VAPsn				rd.10				mii m³











ALTE TAXE ȘI IMPOZITE



				2.9.2. Cheltuielile  legate de achitarea altor taxe, impozite și plăți justificate conform Codului Fiscal și actelor normative



				Nr. d/o				Denumirea indicatorilor				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6



				1				Cheltuielile  legate de achitarea taxelor, impozitelor și altor plăți (Tan), inclusiv:				mii lei



				1.1



				1.2



				1.3



				1.4











fond de rulment



				2.9.3. Fondul de rulment







				Determinarea fondului de rulment aferent serviciului public de alimentare cu apă tehnologică



				Nr. d/o				Denumirea indicatorilor				Abrevierea				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6				7



				1				Fondul de rulment				FRatn				mii lei



				2				Cheltuieli materiale				CMatn				mii lei



				3				Cheltuieli pentru energia electrică procurată de operator				CEEatn				mii lei



				4				Cheltuieli cu personalul 				CPatn				mii lei



				5				Cheltuieli de întreținere și exploatare 				CIEatn				mii lei



				6				Cheltuieli de distribuire ale operatorului 				CDatn				mii lei



				7				Cheltuieli administrative ale operatorului				CAatn				mii lei



				8				Taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei 				TAatn				mii lei



				9				Alte impozite, taxe, plăți prevăzute de CF				Tatn				mii lei



				10				Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice pe sistemul bancar*				Rdn				%



				11				Necesitatea de fonduri de rulment exprimat în zile factură				α				zile











				Determinarea fondului de rulment aferent serviciului public de alimentare cu apă potabilă



				Nr. d/o				Denumirea indicatorilor				Abrevierea				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6				7



				1				Fondul de rulment				FRapn				mii lei



				2				Cheltuieli materiale				CMapn				mii lei



				3				Cheltuieli pentru energia electrică procurată de operator				CEEapn				mii lei



				4				Cheltuieli cu personalul 				CPapn				mii lei



				5				Cheltuieli de întreținere și exploatare 				CIEapn				mii lei



				6				Cheltuieli de distribuire ale operatorului 				CDapn				mii lei



				7				Cheltuieli administrative ale operatorului				CAapn				mii lei



				8				Taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apei 				TAapn				mii lei



				9				Alte impozite, taxe, plăți prevăzute de CF				Tapn				mii lei



				10				Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice pe sistemul bancar*				Rdn				%



				11				Necesitatea de fonduri de rulment exprimat în zile factură				α				zile











				Determinarea fondului de rulment aferent serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate



				Nr. d/o				Denumirea indicatorilor				Abrevierea				Unitate de măsură				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6				7



				1				Fondul de rulment				FRcn				mii lei



				2				Cheltuieli materiale				CMcn				mii lei



				3				Cheltuieli pentru energia electrică procurată de operator				CEEcn				mii lei



				4				Cheltuieli cu personalul 				CPcn				mii lei



				5				Cheltuieli de întreținere și exploatare 				CIEcn				mii lei



				6				Cheltuieli de distribuire ale operatorului 				CDcn				mii lei



				7				Cheltuieli administrative ale operatorului				CAcn				mii lei



				9				Alte impozite, taxe, plăți prevăzute de CF				Tcn				mii lei



				10				Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice pe sistemul bancar*				Rdn				%



				11				Necesitatea de fonduri de rulment exprimat în zile factură				α				zile







				* - Rata medie la creditele bancare acordate persoanelor juridice în anul ”n” pe sistemul bancar, publicată de Banca Națională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica monetară, Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în monedă națională, persoane juridice, pînă la 12 luni.











Chelt trat apa terti



				2.9.4.  Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți



				Nr. d/o				Denumirea  companiei				Volumul apelor uzate tratate (mii m³)				Preț /Tarif pentru tratarea apelor uzate (lei/m³)				Cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terțe părți (mii lei)



																				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6				7



				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10
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Gen. (2)



				III. Determinarea rentabilităţii operatorilor sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare







				Nr. crt.				Indicii				Simbol				Unitatea de măsură 				Efectiv în anul de gestiune          _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				1				2				3				4				5				6				7



				I				Rentabilitatea operatorului (totală)				Rn				mii lei



				II				Valoarea netă reglementată în anul ”n” a imobilizărilor corporale și necorporale amortizabile (valoarea contabilă), inclusiv:				VNIn / VBIn				mii lei



				2.1				Valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile reevaluate existente:								mii lei



				2.1.1				Valoarea netă în anul “n” a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile existente după reevaluare				VNIrn				mii lei



				2.1.2				Coeficientul modificării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile în urma reevaluării				K				mii lei



				2.2				Valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale și necorporale amortizabile ale operatorului 				VIn				mii lei



				2.3				Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile de la darea lor în exploatare până la începutul anului “n”				FAIn				mii lei



				III				Rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi necorporale în anul de reglementare “n”				Rrn				%











				Repartizarea rentabilității operatorului între tipurile de servicii furnizate 



				Nr. crt.				Indicii				Simbol				Unitatea de măsură 				Efectiv în anul de gestiune _______				Calculat pentru anul prognozat _______				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



				I				Rentabilitatea operatorului (totală), inclusiv				Rn				mii lei



				II				Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului, inclusiv:				VBIn				mii lei



				III				Apă tehnologică



								Rentabilitatea 				RATn				mii lei



								Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului				VBIatn				mii lei



				IV				Apă potabilă



								Rentabilitatea 				RAPn				mii lei



								Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului				VBIapn				mii lei



				V				Canalizare



								Rentabilitatea 				RCn				mii lei



								Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului				VBIcn				mii lei







				Suma valorilor contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile aferente fiecărui serviciu furnizat în parte va fi egală cu valoarea contabilă a tuturor imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului aferente în total serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.



				Adică:  VBIatn + VBIapn + VBIcn = VBIn







				Remarcă:



				Nu se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social – culturală, imobilizărilor finanţate din donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat, transmise operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, imobilizărilor finanţate din contul tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.
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Devieri



				IV. Determinare devieri tarifare







				Nr. crt.				Specificaţie				Abreviere				U.m.				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare



																				potabilă				tehnologică				total apă



				1				2				3				4				5				6				7				8				9



				1				Tariful mediu calculat pentru anul n-1 (actualizat la finele perioadei)				rd.1				lei/m3



				2.				Volum furnizat (facturat) în anul n-1				rd.2				mii m3



				3.				Venitul reglementat (admis) de la furnizare în anul n-1				rd.3= rd.1*rd.2				mii lei



				4.				Tariful mediu efectiv (aplicat) în anul n-1				rd.4=rd.5/rd.2				lei/m3



				5.				Venitul realizat (efectiv) de la furnizare în anul n-1				rd.5				mii lei



				6.				Devierile tarifare create în anul n-1 (necesare de a fi incluse în tariful calculat pentru anul n)				rd.6=rd.3-rd.5				mii lei



																				DVPn-1				DVTn-1								DVCn-1
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Tabel tarife



				FIŞA DE FUNDAMENTARE 



				 pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru anul _______



				Nr.ord.				Specificaţie				Abreviere				U.m.				Efectiv în anul de gestiune _______																				Calculat pentru anul prognozat _______																				Luat în calcul în tariful în vigoare _______



																				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare				Alimentarea cu apă												Servicii de canalizare				Total apă şi canalizare



																				potabilă				tehnologică				total apă												potabilă				tehnologică				total apă												potabilă				tehnologică				total apă



				1				2				3				4				5				6				7=5+6				8				9=7+8				10				11				12=10+11				13				14=12+13				15				16				17=15+16				18				19=17+18



				I.				Volumul total de apă necesar   (rd.1+rd.2 = rd.3+rd.4+rd.5)				VA				mii m³				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0



				1				Volumul de apă extrasă (captată) 				VACn				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				2				Volumul apei potabile procurare de la alte persoane				VAPPn				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				3				Volumul de apă potabilă furnizat, inclusiv				VAPn				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				3.1				Volumul de apă potabilă furnizat în baza contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor				VAPan				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				3.2				Volumul pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative																				- 0								- 0



				4				Volumul de apă tehnologică furnizat 				VATn				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				5				Consumul tehnologic şi pierderile de apă 				VPAn				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				6				Volumul apelor uzate deversate în reţelele publice de canalizare				VAUn				mii m³												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				II. 				Cheltuieli 				CSAPn, CSATn, CSCn				mii lei																								- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0



				7				Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 				CAIn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				8				Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane				CAPn				mii lei												- 0				x				- 0												- 0				x				- 0												- 0				x				- 0



				9				Cheltuieli materiale 				CMn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				10				Cheltuieli pentru energia electrică 				CEEn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				11				Cheltuieli cu personalul 				CPn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				12				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare				CÎEn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				13				Cheltuieli de distribuire 				CDn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				14				Cheltuieli administrative 				CAn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				15				Alte cheltuieli ale operatorului 				ACn				mii lei												- 0								- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				III.				Rentabilitatea operatorului				Rn				mii lei				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0



				16				Valoarea neta a imobilizărilor corporale şi necorporale  				VNIn				mii lei				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0



				16.1				Valoarea, la costul de intrare,  a imobilizărilor corporale şi necorporale 				VIn				mii lei																				- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				16.2				Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale				FAIn				mii lei																				- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				17				Rata reglementată de rentabilitate				Rrn				%



				IV.				Devierile tarifare 				DVTn-1, DVPn-1, DVCn-1				mii lei																																- 0								- 0												- 0								- 0



				V.				Venitul reglementat 				VSAPn, VSATn, VSCn				mii lei																								- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0



				18				Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila la punctele de ieşire din reţelele publice				TSAPn				lei/m³				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!



				19				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din blocurile locative				CIRBn				mii lei				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0												- 0								- 0												- 0								- 0



				19.1				Costul consumului tehnologic şi a pierderilor admise de apă în reţelele interne de apă ale blocurilor locative



				19.2				Cheltuieli de întreţinere, exploatare şi verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile locative



				19.3				Alte cheltuieli  de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de apă şi de canalizare din blocurile locative



				20				Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa potabila la punctele de ieşire din reţelele interne ale blocurilor				TSAPan				lei/m³				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!



				21				Tarif pentru serviciu public de alimentare cu apa tehnologica				TSATn				lei/m³				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				x				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				x



				22				Tarif pentru serviciu public de canalizare şi epurare a apelor uzate				TSCn				lei/m³				x				x				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				x				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				x				x				x				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!































Cheltuieli de baza



				Cheltuielile de bază 







				Nr.ord.				Costuri de bază				Formula																								Abreviere				U.m.				Alimentarea cu apă																																								Servicii de canalizare



																																												potabilă																				tehnologică



																																												anul de bază				an 2				an 3				an 4				an 5				anul de bază				an 2				an 3				an 4				an 5				anul de bază				an 2				an 3				an 4				an 5



																																												0				n				n+1				n+2				n+3				0				n				n+1				n+2				n+3				0				n				n+1				n+2				n+3



				1				Cheltuieli materiale 																												CMo				mii lei



				2				Cheltuieli cu personalul 																												CPo				mii lei



				3				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare																												CIEo				mii lei



				4				Cheltuieli de distribuire 																												CDo				mii lei



				5				Cheltuieli administrative 																												CAo				mii lei



								Factori de influenţă



				1				Modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă (canalizare)																												∆LR								x																				x																				x



				2				Modificarea numărului de consumatori 																												∆NC								x																				x																				x



				3				Indicele preţurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei																												IPC								x																				x																				x
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Ratele medii ponderate ale dobănzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și volumele aferente inclusiv
 




Credite noi 
acordate¹, mil. 




lei




În moneda 
naţională




Persone juridice




Pînă la 12 luni




%




2014 10.98




 
Notă:
În raportul dat nu se includ operaţiunile cu nerezidenţi, credite/depozite a guvernului, precum şi credite/depozite 
interbancare.
¹ - În iulie 2012, metodologia de calculare a ratelor dobânzilor la creditele acordate și depozitele atrase pe sectorul 
bancar a fost modificată, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica 
Moldova, aprobată prin HCA al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.
² - Recalculată în monedă naţională la cursul oficial de BNM.
³ - Se includ creditele acordate persoanelor fizice care practica activitate.
 
sursa de date : BNM
data : 19.08.2015
ora :09:51
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Ratele medii ponderate ale dobănzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și volumele aferente inclusiv
 




Credite noi 
acordate¹, mil. 




lei




În valută 
străină²




Persone juridice




Peste 12 luni




%




2014 7.97




 
Notă:
În raportul dat nu se includ operaţiunile cu nerezidenţi, credite/depozite a guvernului, precum şi credite/depozite 
interbancare.
¹ - În iulie 2012, metodologia de calculare a ratelor dobânzilor la creditele acordate și depozitele atrase pe sectorul 
bancar a fost modificată, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica 
Moldova, aprobată prin HCA al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.
² - Recalculată în monedă naţională la cursul oficial de BNM.
³ - Se includ creditele acordate persoanelor fizice care practica activitate.
 
sursa de date : BNM
data : 19.08.2015
ora :09:52
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Sheet2



				Anul _________



				Cheltuieli 				711 (sau conturile de gestiune)																712																713																714



								Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități				Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități				Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități				Alimentarea cu apă potabilă				Alimentarea cu apă tehnologică				Servicii de canalizare				Alte activități



				Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 



				Cheltuieli legate de procurarea apei de la alte persoane



				Cheltuieli materiale 



				Cheltuieli pentru energia electrică 



				Cheltuieli cu personalul 



				Cheltuieli de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare



				Cheltuieli de distribuire 



				Cheltuieli administrative 



				Alte cheltuieli ale operatorului 



				Total



				Total cont
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CURICULUM VITAE 


Name   
 


ION IONEŢ 
 
str. Cuza-Vodă 19/2, ap.130, or. Chișinău  
Moldova, +373 79556057 
 


Date and place of birth          January 26, 1954; reg. Cernăuţi (Ukraine); 
 


Civil status:  Married 
 


Position:   Head of the Department of Ecotechnics, Ecological Management 
and Water Engineering UNESCO/Cousteau, Technical University 
of Moldova, Chisinau, Moldova. 
 


Education: 1989 – Doctor’s degree in technical science, Department of 
Sewerage, Institute of Constructions, Sankt-Petersburg, Russia. 
1984-1987 – Candidate for a doctor’s degree at TUM, 
Department of Water Supply and Sewerage. 
1971-1976 – Polytechnic Institute, faculty of Constructions, 
specialty Water Supply and Sewerage, Chisinau, Moldova 
 


Didactic activities: 1980 – assistant lecturer, superior lecturer, associate professor; 
currently Head of the Department of Ecotechnics, Ecological 
Management and Water Engineering UNESCO/Cousteau; TUM 
 


Practical work experience: 1976 – 1980, foreman, senior site manager, sector manager, 
Constructions Directorate no.7, Spetzstroimechanizatsia no.1 
Trust, Chisinau, Moldova.  
 


Field of Research: Natural water treatment, purification of used waters with a high 
degree of organic substances with bioconversion in biogas 
 


Specialized training 
courses:   


2001 – Polytechnic Institute, Bucharest 
1997 - Specialized courses in Welding and Execution of 
Polyethylene Network, Hungary, DUNAGAZ Rt. 
1989 – Institute of Constructions of Sankt-Petersburg 
 


Associations: Member of Technical Committee for construction standards CT-
C09. National Expert of UNIDO National Cleaner Production 
Programme in Republic of Moldova.  
Expert of various projects of the German Society for International 
Cooperation (GIZ) in Republic of Moldova, for implementation 
of Water Supply and Sewarage systems (2012).  
Co-operator at the research projects in the field of elaboration of 
modern technologies for purification of used waters coming from 
wine-making and agrozootechnical factories. 
 


Publications 
 
 
Abilities: 


Total number of works – 85, including: didactical-methodical 
materials – 8, inventions – 6, constructions normative – 2. 
 
Romanian (native), Russian (excellent), French (elementary), 
Driver’s license cat. B. 


 








 
 


CURRICULUM VITAE 
 
Rolul propus in cadrul proiectului: Expert formator 


1. Nume:  Pienaru  


2. Prenume:  Adriana-Magdalena 


3. Data naşterii: 18 august 1960 


4. Naţionalitate: Romana 


5. Starea civilă: Casatorita  


6. Nivelul educaţional:  


Instituţia [De la data – La data] Diploma obţinută şi nivel de specializare: 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Hidrotehnică (10/1990 – 12/1999) 


Doctor inginer în Stiinţe Inginereşti 


Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Hidrotehnică (09/1979 – 07/1984) 


Inginer hidrotehnician 


7. Limbi străine (Pe o scara de la 1 la 5, 1 este cel mai bun nivel): 


Limba Citit Vorbit Scris 
Engleza 1 1 1 
Franceaza 1 2 2 
Italiana 3 3 3 


8. Membru al unor corpuri profesionale:  


− Membra a Asociatiei Romane a Apei (ARA); Fost Redactor sef-adjunct al revistei ROMAQUA, 
publicatia de specialitate a asociaţiei ARA 


− Membra a Asociatiei Internaţionale a Apei (IWA) 


− Preşedinte Interimar (2006–2007) şi Vice-preşedinte pentru Membri şi Recrutare (perioada 2002 – 
2007), Membru fondator al asociaţiei PMI (Project Management Institute) – Divizia România; 


9. Alte calificari: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Project, Internet Explorer 


10. Poziţia profesională in acest moment: Director S.C. Galaxy Prod S.R.L. 


11. Ani de experienta: 29 ani 


12. Calificări cheie:  


− Studii universitare − Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Hidrotehnică – inginer 


− Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Hidrotehnică – doctor inginer 


− Certificat profesional/ diploma de 
Manager de Proiect sau studii 
postuniversitare in management 
de proiect sau echivalent. 


− Certificat de absolvire Manager de Proiect, SC EURO 
FORMATOR SRL 


− Certificat de absolvire Fundamentele 
Managementului Proiectului, PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE ROMANIA CHAPTER 


− 5 ani de experienta profesionala 
generala  


− 30 ani de experienta profesionala generala;  
− 30 ani de experienţa profesională în domeniile: 


consultanţă, cercetare şi inginerie;  
− 30 ani de experienţă specifică în evaluarea şi aplicarea 


cerinţelor legislaţiei de mediu, managementul calităţii 
apei, managementul deşeurilor, servicii de utilităţi 
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publice;  
− peste 10 ani de experienţă specifică în elaborarea 


de Master Planuri, Studii de Fezabilitate, planuri de 
inspecţie, planuri de monitorizare sau documentaţii 
tehnice pentru proiecte în domeniul alimentării cu apă 
potabilă şi canalizare;  


− Experienţa practică în coordonarea echipelor de 
experţi din sectorul apei şi canalizării, abilităţi de 
lucru în echipă în proiecte mari de infrastructură, 
complexe, interdisciplinare;  


− Experienţă în pregătirea şi elaborarea rapoartelor 
potrivit cerinţelor specifice proiectelor cu finanţare 
comunitară, pregătirea şedinţelor de coordonare a 
proiectului şi privind informarea Beneficiarului şi 
Autorităţii Contractante privind progresul proiectului, in 
special cerinte de relatii publice si constientizarea 
publicului; formator (trainer) cu o solidă pregătire şi 
experienţă în organizarea şi susţinerea sesiunilor de 
instruire, cu accent pe instruirea practică şi urmărirea în 
timp a aplicării rezultatelor instruirii. 


− Experienta ca lider de echipa in 
cel putin 1 proiect (indiferent de 
domeniul proiectului) si pe de 
alta parte – experienta in cel 
putin un proiect similar obiectului 
contractului indiferent de functia 
detinuta 


− Lider de proiect in cadrul proiectului “Asistenta pentru 
pregatirea implementarii cerintelor Directivei 
privind calitatea apei pentru consumul uman” 
PHARE 2006/018-147.03.03/05.06, Contract 
502969/31.11.2008 –finantare UE 


− Coordonator Echipa Infrastructură in cadrul 
proiectului „Asistenţă tehnică şi training pe 
management de proiect, evaluarea performanţelor 
serviciilor municipale în 3 municipalităţi (Cluj-
Napoca, Piteşti şi Târgu Neamţ)”, finantare USAID 


− Manager de proiect in cadrul proiectului Asistenţă 
tehnică pentru managementul proiectului: 
„Reabilitarea sitului poluat istoric – amplasament 
fosta fabrică chimică, (com. Crângurile)”, jud. 
Dâmboviţa 


− Coordonator echipa infrastructura urbana in cadrul 
proiectului „Componenta de reformă a politicii de 
servicii municipale” – finantare USAID 


− Trainer in cadrul proiectului “Asistenta tehnica si 
supervizare, sprijin in managementul proiectului si 
servicii de constientizare publica in cadrul 
proiectului Managementul Integrat al Deseurilor 
Solide in Judetul Arges” 


− Expert International pentru apa uzata in cadrul 
proiectului “Asistenta Tehnica pentru managementul 
si supervizarea contractelor ISPA din sectorul 
deseurilor municipale din cadrul judetului Arges” 


 


13. Experienţa specifică în regiune: 
Ţara De la data – pana la data 


Romania 1984 - prezent 
Bulgaria, Croatia, Ungaria 


Bulgaria 
Georgia 
Ungaria 


Republica Moldova 
 


April 2001 – 2002 
August 2005 – July 2006 


March 2010 – February 2011 
August 2011 – March 2013 


July 2013 – to date 
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14. Experienţa profesională: 
Data  Locaţia Operatorul economic Poziţia Descriere 
Iulie 2013 
– in 
prezent 


Moldova INTEGRATION, Environment & 
Energy 
Dl. Ralph Pfoertner, Managing 
Director 
rpfoertner@integration.org 


Expert 
International, 
Adjunct Leader 
Echipa Apa & 
Apa Uzata 
 
Expert 
Evaluator 
 
Expert Training 


Proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova”, finantat 
de GIZ (Germania) 
Responsabil pentru coordonarea echipei de experti pentru sectorul apa si apa uzata, 
elaborarea Planurilor si programelor Regionale Sectoriale pentru apa si apa uzata in 3 
Regiuni din Moldova (Nord, Centru si Sud), documente necesare analizei complexe a 
resurselor de apa si a serviciilor de utilitate publica specifice, furnizand o prognoza de 
dezvoltare a sectorului orizont 2020, cerinte de implementare a legislatiei UE pentru 
domeniu, reorganizarea operatorilor de servicii; coorodonarea procesului de identificare si 
elaborare a proiectelor posibile pentru dezvoltarea sectorului de apa in cele 3 Regiuni, 
sesiuni de instruire pentru factorii interesati, asistenta tehnica pentru elaboratorii de 
proiecte (autoritatile publice locale), participarea si pregatirea evenimentelor de 
consultare a publicului larg, din partea Clientului (Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Constructiilor). 


Aprilie 
2014 – in 
prezent 


Brussels, 
Belgium 


Comisia Europeana,   
Research Executive Agency 
Dl.Francisco Javier PEINADO 
LEBRERO 
+32 229-90559 
javier.peinado@ec.europa.eu 


Expert 
Evaluator 
Infrastructura 
de Apa 


Participare in evaluarea propunerilor de proiecte in cadrul diverselor apeluri de proiecte, 
si anume: H2020-WASTE-2014-one-stage; H2020-WASTE-2014-two-stage; H2020-SC5-
2014-two-stage; H2020-SC5-2014-one-stage; H2020-WATER-2014-one-stage; H2020-
WATER-2014-two-stage, din cadrul programelor privind provocarile societatii in cee ace 
priveste schimbarile climatice, mediul inconjurator, eficienta resurselor si a materialelor 
brute. 


Aprilie – 
mai 2013 


Brussels, 
Belgium 


Mediu - Directorate I  
Comisia Europeana,  
DIRECTORATUL GENERAL 
PENTRU CERCETARE & 
INOVARE,  
Dna. Roxana PAULOVICI 
REA-FP7-ENV-
Contracting@ec.europa.eu 
+32 2 296 44 25 


Expert 
Evaluator 
Infrastructura 
de Apa 


Programul FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 
Evaluarea si recomandari privind proiectele depuse la Comisia Europeana in cadrul 
Programului Cadru 7 pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si activitati demonstrative 
(2007 - 2013) (EC FP7). Au fost evaluate 8 propuneri de proiecte, elaborate rapoarte 
de analiza si emise recomandari pentru imbunatatire, actionand si ca co-raportor pentru 3 
propuneri de proiect, in vederea obtinerii acordului celorlalti evaluator in selecatrea finala 
a propunerilor ce vor beneficia de finantare in cadrul programului.  


10/2012 – 
11/2013 


Romania AECOM Expert Master 
Plan 


Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” 
Principalele responsabilitati: 
Responsabil pentru actualizarea Master Plan-ului in judetul Arges, în vederea definirii 
programului investiţional pentru perioada urmatoare de finantare din Fondurile de Coeziune, 
2014 – 2020, precum si pe termen mediu şi lung (pe o perioadă de cel puţin 30 de ani de la 
data finalizării Proiectului), evidentierea investiţiilor necesare rămase de implementat dupa 
prima perioada de finantare, şi stabilirea priorităţilor pentru toata aria de operare a 
Operatorului, inclusiv elaborarea analizei instituţionale aferenta proiectului. 


04/2012 – 
02/2014 


Romania Louis Berger Expert Apa-
Canal 


Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului "Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau" 
Principalele responsabilitati: 
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Responsabil pentru actualizarea Master Plan-ului existent în judetul Buzau, in vederea 
definirii programului investiţional pe termen mediu şi lung (pe o perioadă de cel puţin 30 de 
ani de la data finalizării Proiectului), evidentierea investiţiilor necesare rămase de 
implementat din perioada de finatare 2007 - 2013, şi stabilirea priorităţilor pentru toata aria 
de operare a Operatorului pentru perioada 2014 – 2020 (din Fondurile de Coeziune in cadrul 
POS Mediu II). 


01/2012 – 
04/2014 


Romania Louis Berger Expert Master 
Plan 


Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii” 
Principalele responsabilitati: 
Responsabil pentru actualizarea Master Plan-ului Regiunii Turda-Campia Turzii existent în 
vederea definirii programului investiţional pe termen mediu şi lung (pe o perioadă de cel 
puţin 30 de ani de la data finalizării Proiectului), evidentierea investiţiilor necesare rămase 
de implementat, şi stabilirea priorităţilor pentru toata aria de operare a Operatorului, inclusiv 
elaborarea analizei instituţionale aferenta proiectului.. 


08/2012 – 
in prezent 


Romania ACCIONA Expert 
Training 


“Asistenta tehnica si supervizare, sprijin in managementul proiectului si servicii 
de constientizare publica in cadrul proiectului Managementul Integrat al 
deseurilor Solide in Judetul Arges” 
Principalele responsabilitati: 


- Suport in managementul proiectului pentru UIP, Evaluarea necesitatilor de instruire 
la nivelul UIP, elaborarea Planului de instruire si implementarea acestuia, si anume: 
 Identificarea necesitatilor de instruire a personalului angajat; 
 Realizarea Planului de Instruire pentru personalul UIP/Beneficiarului 


09/2011 – 
in prezent 


Romania S.C. EPMC Consulting Expert Relatii 
Publice 


In cadrul proiectului Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului “Extinderea 
si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor”, responsabil cu 
Informarea publicului si publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala 
pentru Instrumentele Structurale in Romania 2007-2013: promovarea suportului UE si in 
particular promovarea contributiei Fondului de Coeziune, prin implementarea unei campanii 
de constientizare pentru a informa populatia despre proiect si despre imbunatatirea 
serviciilor de apa si canalizare, precum si de cresterea tarifara necesara pentru acoperirea 
partiala a costurilor de investitie, elaborarea materialelor de publicitate si promovare a 
proiectului in aria de proiect. 


11/2011 – 
03/2014 


Romania S.C. CCAT S.R.L. si OTP 
Consulting 


Manager de 
proiect 


Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului  (inclusiv servicii de comunicare, 
informare si publicitate): „Reabilitarea sitului poluat istoric – amplasament fosta 
fabrică chimică, (com. Crângurile)”, jud. Dâmboviţa: 
Responsabilitati: elaborarea si implementarea de planuri detaliate de lucru si monitorizarea 
respectarii implementarii acestora, gestionarea echipei implicata in derularea proiectului, 
asigurarea un circuit informational adecvat atat intre operatorii economici ai Consortiului si 
expertii implicate, cat si intre Consortiu si UIP/Consiliul local; elaborarea Rapoartelor 
administrative ale proiectului, a Manualului de proceduri al UIP, sectiunea procedura de 
verificare tehnica; participarea la evaluarea necesitatilor de instruire a UIP si beneficiar si 
elaborarea materialelor de instruire; participarea la verificarea soluțiilor tehnice din 
proiectelor tehnice, la elaborarea de specificatii tehnice pentru documentatiile de achizitie 
publica; asigurarea sprijinului tehnic la elaborarea Strategiei de informare si constientizare si 
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a Planului de Promovare; asigurarea definirii informatiilor tehnice care vor fi utilizate in 
materialele publicitare, pe pagina Web si in Brosura de succes. 


10/2010 – 
12/2011 


Romania TAHAL CONSULTING 
ENGINEERS LTD 


Expert Master 
Plan 


“Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului Reabilitarea si Extinderea 
Sistemelor de Apa si Apa Uzata in Judetul Tulcea” PHARE 2006/018-
147.03.03/05.06 – finantare UE 
Responsabila pentru coordonarea echipei de experti pentru actualizarea Master Planului 
pentru dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor 
uzate din judetul Tulcea, colaborare si la elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 
proiectarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din cele 4 aglomerari urbane 
(Tulcea, Isaccea, Măcin, Sulina), totalizand 106.000 locuitori, si constand printre altele si in:   


• reabilitarea a aproximativ 100 km de conductă de apă; 
• înlocuirea şi extinderea a peste 100 km de conductă de apă uzată; 
• reabilitarea staţiei de tratare a apei; 
• realizarea unor staţii noi de epurare de 100.000 l.e., 10.000 l.e. si de 5.000 l.e. 


08/2003 – 
12/2010 


România Louis Berger Expert Relaţii 
Publice  
 


Proiect: „Asistenţă tehnică, supervizare şi managementul contractelor ISPA în 
Braşov – ISPA 2000/PE/007” 
Responsabilităţi: 
• Elaborare comunicate de presă şi prezentări privind programul, interviuri, materiale de  
     conştientizare; 
• Pregătire şi susţinere cursuri de instruire în domeniul relaţiilor publice pentru 


Beneficiar; 
• Elaborarea unui Plan de Promovare şi coordonarea activităţilor de relaţii 


publice şi       
     conştientizare în legătură cu implementarea Măsurii ISPA în Braşov. 


2009 - 
2010 


România Europe Ltd, Expert 
protectia 
mediului 


In cadrul proiectului Vizite de monitorizare la fata locului privind implementarea a 22 
proiecte sub Phare 2004, (On-the-spot monitoring visits on implementation of 22 PHARE 
projects in Romania, Contract no. 2009/D2/RO/01), Responsabil cu revizuirea 
documentaiilor de licitatie la sediul autoritatilor de implementare precum si la fata locului, 
completarea Tabelelor de Monitorizare a Proiectelor, a unor chestionare, elaborarea unor 
rapoarte cu concluzii si recomandari pentru un total de 11 proiecte, dupa cum urmeaza: 
Achizitionare de echipamente pentru intarirea sectorului piscicol si de acuacultura, 
Implementarea Retelei NATURA 2000 in Romania; 2 locatii pentru Lotul 1 – Echipamente 
pentru controlul emisiilor in activitatile IPPC; 6 proiecte din cele 76 din cadrul Schemei 
de Grant pentru Managementul Deseurilor; si Asistenta Tehnica pentru 
Implementarea Parteneriatelor Public-Privat pentru Servicii Municipale 


11/2008 
– 
11/2009 


România Eptisa Romania,  Lider proiect “Asistenta pentru pregatirea implementarii cerintelor Directivei privind calitatea 
apei pentru consumul uman” PHARE 2006/018-147.03.03/05.06, Contract 
502969/31.11.2008 –finantare UE 
Coordonarea echipei de proiect, responsabila pentru managementul si coordonarea 
activitatilor si a expertilor in vederea implementarii proiectului si finalizarii livrabilelor, 
organizarea si sustinerea sesiunilor de instruire din cadrul proiectului. Activitatile au constat 
in: 
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− Analiza situaţiei legislative existente în România în domeniul apei şi elaborarea unor 
propuneri în vederea corelării şi completării prevederilor existente; 


− Elaborarea metodologiei de întocmire a unui Plan de Siguranţă a Apei pentru 
sistemele publice de aprovizionare cu apă; 


− Elaborarea unei metodologii de inspecţie şi control bazată pe managementul integrat 
de la sursa de apă până la apa potabilă care curge de la robinetul consumatorului; 


− Revizuirea metodologiei de raportare privind calitatea apei potabile şi riscurile pentru 
sănătate, în concordanţă cu managementul integrat de la sursă la robinetul 
consumatorului şi cerinţele UE; 


− Revizuirea bazei de date naţionale privind calitatea apei potabile în conformitate cu 
cerinţele UE; 


− Elaborarea strategiei de comunicare a informaţiei către instituţii, mass media şi către 
public; 


− Instruirea personalului din instituţiile responsabile, în vederea implementării 
cerinţelor Directivei 98/83/EC; MMDD, ANAR, MSP, ISPB, ASP judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, MIRA, producătorii de apă, ARA; 


− Inventarierea sistemelor publice de aprovizionare cu apă existente în zonele rurale şi 
stabilirea listei de priorităţi de investiţii în vederea dezvoltării acestora; 


− Stabilirea soluţiilor tehnice cadru şi a costurilor aferente pentru dezvoltarea 
sistemelor publice de aprovizionare cu apă din mediul rural; 


− Analiza situaţiei actuale privind aprovizionarea cu apă potabilă în zonele rurale în care 
nu există sisteme publice de aprovizionare cu apă şi elaborarea de propuneri; 


− Identificarea şi prioritizarea investiţiilor necesare (Master Plan) în zonele de captare a 
resurselor de apă bruta în vedera potabilizării, în conformitate cu prevederile 
Directivei Cadru a Apei. 


12/2008 
– 
12/2009 


Romania Soges S.p.A, Framework 
Contract Unit , Av. de l'Opale 
80, B-1030 Brussels, Belgium 


Expert 
International 
pentru apa 
uzata 


 “Asistenta Tehnica pentru managementul si supervizarea contractelor ISPA din 
sectorul deseurilor municipale din cadrul judetului Arges, 
EUROPEAID/122694/D/SER/RO”, responsabila cu pregatirea caietului de sarcini pentru 
componenta 4 privind licitatia pentru PPP si asistenta acordata beneficiarului, Consiliul 
Judetean Arges, in negocierea contractului de PPP si implementarea proiectului.  
Institute for Environmental Engineering and Management at the Private University of 
Witten/Herdecke (IEEM), Alfred-Herrhausen-Straße 44, 58455 Witten, Germany 


10/2007 
– 
09/2009 


Belgia  Soges S.p.A, Framework 
Contract Unit , 
Av. de l'Opale 80, B-1030 
Brussels, Belgium 


Expert 
international 
achizitii in 
cadrul 
proiectelor de 
Parteneriate-
Publice Private 
(PPP) 


Consultanta, asistenta tehnica, management proiecte cu finantare internationala 
Evaluarea componentei de mediu din cadrul aplicatiilor pentru infrastructura de mediu din 
cadrul programului de finantare IPA componenta III, Contract nr. 2008 / 169218 intre Soges 
S.p.A. si Comisia Europeana, avand ca obiectiv specific asistenta acordata Tarilor Candidate 
(Croatia, Macedonia si Turcia) in evaluarea propunerilor de co-finantare, in vederea 
conformarii propunerilor de proiecte la cerintelor legislatiei europene de mediu, pentru apa, 
apa uzata si managementul deseurilor menajere urbane si rurale. 


07/2007 
– 


Romania Tahal Consulting Engineer Ltd., 
str. Turturelelor nr. 11 A, etaj 7, 


Şef echipă 
sisteme 


„Servicii De Consultanţă Pentru Pregătirea Aplicaţiilor Pentru Finanţarea UE - Contract 1 
IBRD Loan 4835 Ro-Municipal Services Project - PO88252 – Judeţele Vrancea, Ialomiţa, 
Constanţa, Ilfov, Brăila, Vaslui” 
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12/2008 Sector 3, Bucuresti alimentare cu 
apă / Expert 
sisteme 
alimentare cu 
apă 


− Elaborarea Master Planurilor şi Studiilor de Fezabilitate pentru cele 6 judeţe, pe baza 
aglomerărilor urbane şi rurale din judeţele desemnate – elaborarea documentaţiei 
tehnice privind sistemele de alimentare cu apa si apa uzata, inclusiv managementul 
namolului rezultat de la statiile de tratare si epurare a apei, conform cerinţelor 
Directivelor UE în domeniul apei, în special Directiva Apă Potabilă; prioritizarea 
investiţiilor pentru realizarea infrastructurii de apă; 


− Coordonarea echipei de elaborare a Master Planului şi a Studiului de Fezabilitate 
pentru apă şi apă uzată în judeţul Vaslui; 


− Analiza situaţiei existente la nivel judeţean, colectarea datelor privind calitatea apei 
furnizate, sursele de apă, indicatorii socio-economici, starea activelor 


− Evaluarea necesarului de infrastructură şi de întărire a capacităţii beneficiarilor, 
analiza conformării cu cerinţele Directivelor UE în domeniul apei; 


− Acordarea de training beneficiarilor (operatori de apă) în implementarea proiectului, 
inclusiv toate stadiile de pregătire a proiectului pentru a întări capacitatea de 
implementare. 


2006 - 
2008 


Romania SC Bostina & Associates 
Development Srl 


Expert Relatii 
Publice 


In cadrul proiectului: „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare 
cu apă şi canalizare în Drobeta Turnu Severin- ISPA/2004/R0/16/P/PE/008-01” 
• Organizarea şi acordarea de asistenţă UIP în implementarea unui Plan de Promovare 
– publicitatea pentru contribuţia UE în cadrul campaniilor de conştientizare ale Măsurii 
ISPA cu privire la îmbunătăţirile calităţii serviciilor de apă urmatoare investiţiilor;  
• Infiinţarea unei unităţi de PR (Relaţii Publice) şi PA (Public Awareness) pentru 
Beneficiar;  
• Implementarea  campaniilor de conştientizare publică pentru toţi clienţii privind nevoia 
de a avea nivele mărite ale tarifelor, implementarea campaniilor informaţionale/ PA 
despre problemele de mediu cu privire atât la apă potabilă cât şi la colectarea şi tratarea 
apei uzate; 


Martie – 
decembrie 
2007 


Romania Roland Gareis Consulting Consultant & 
Trainer 


• Abordare integrată a proiectului şi managementului de proiect; 
• Perceperea proiectelor şi programelor ca organizaţii temporare şi sisteme sociale; 
• Definirea proiectului şi managementului de program ca un proces de business al 
organizaţiei orientate către proiect. 


Martie – 
Nov. 2006 


Romania Mott MacDonald / GIE Ltd. Expert relaţii 
publice şi 
management  al 
resurselor 
umane 


In cadrul Proiectului: „Sprijin acordat organismului naţional de coordonare în 
implementarea programului SAMTID” 
• Consultanţă în domeniul Resurse Umane; 
• Instruirea beneficiarilor locali (12 judeţe);  
• Realizarea de strategii şi proceduri pentru managementul resurselor umane;  
• Plan de management al relaţiilor cu clienţii aplicabil ROC (Operator Regional);  
• Sesiuni de instruire privind marketing-ul serviciilor de utilitate publică pentru personalul 
Operatorului Regional de apa 


Octombrie 
2005 – Mai 


Romania Haskoning Nederland B.V., 
Royal Haskoning 


Expert training 
şi PR/HR 


Proiect: „FOPIP şi Pre-FOPIP, EuropeAid/119629 Măsura ISPA 2003 RO16 P PA 012” 
• Coordonarea echipei responsabile pentru realizarea şi aplicarea procedurii interne de 


Pagina 7 din 13 
 







 


2006 PR şi resurse umane; 
Asistenţă în managementul şi cercetarea resurselor de marketing pentru client, prin 
introducerea de noi metode de management, împreună cu noi tehnologii de informare în 
cadrul proceselor, activităţilor comerciale şi serviciilor oferite tuturor clienţilor. 


10/2005 – 
12/2006 


Romania PADCO, USAID Coordonator 
Echipa 
Infrastructură 


„Asistenţă tehnică şi training pe management de proiect, evaluarea performanţelor serviciilor 
municipale în 3 municipalităţi (Cluj-Napoca, Piteşti şi Târgu Neamţ)”, finantare USAID 
− Cercetare observaţionala extensivă şi simulare practică asupra activităţii operatorilor 


de servicii municipale (inclusiv apă/ canal şi gestionarea deşeurilor); 
− Analiza sistemelor de apă/ canal, a calităţii apei şi a serviciilor prestate, eficienţa 


economică şi capacitatea de conformare la cerinţele Directivelor UE; 
− Identificarea şi propunerea de structuri pentru echipele de proiect, depinzând de 


tipurile diferite de rolurile în echipă şi responsabilităţi; 
− Instruirea beneficiarilor în activităţile de management de proiect. 


Iunie 2005 
– Iunie 
2006 


Romania
/Bulgaria 


Carl Bro Expert 
Conştientizare 
Publica – expert 
cheie 


Proiect: „Promovarea dezvoltării durabile şi a conservării biodiversităţii în regiunea de 
graniţă Bulgaria-România” 


− Pregătirea unui plan comun de management al pădurilor din Dobrogea; 
− Efectuarea de cercetari si studii concretizate in elaborarea unei evaluari referitoare la 


impactul masurilor administrative, reglementarilor si legislatiei specifice conservarii 
naturii si a biodiversitatii in zona padurilor ai a ariilor protejate forestiere din regiunea 
Dobrogea; 


Pregătirea de materiale promoţionale şi elaborarea unei campanii publice de 
conştientizare privind: reîmpăduririle, sistemul de perdele forestiere, ariile protejate 
forestiere, propunerea unui catalog al pădurilor protejate din regiunea Dobrogea de 
frontieră, pliante şi brosuri legate de protecţia mediului în zona forestieră comună. 


08/2005 
– 
11/2005 


Romania Mott MacDonald / GIE Ltd. Expert Master 
Plan Sisteme de 
Apă / Canal 


„SAMTID - Asistenţă tehnică pentru implementarea fazei pilot”-finantare BERD 
− Analiza situatiei existente la nivel judeţean, colectarea datelor privind calitatea apei 


furnizate, resursele de apă, indicatorii socio-economici, starea activelor; 
− Evaluarea necesarului de infrastructură şi de întărire a capacităţii beneficiarilor, 


analiza conformării cu cerinţele Directivelor UE în domeniul apei; 
− Acordarea de training beneficiarilor (operatori de apă) în implementarea proiectului, 


inclusiv toate stadiile de pregătire a proiectului pentru a întări capacitatea de 
implementare; 


− Pregătirea Master-Planului şi a datelor pentru Studiul de fezabilitate. 
− Consultanta, asistenta tehnica, instruire adulti 


06/2000 
– 
06/2003 


Romania Haskoning Nederland B.V., 
Royal Haskoning 


Expert Utilităţi 
Apă şi Training   


„Programul MELF- finanţare BERD pentru oraşele Braşov, Constanţa, Oradea, Timişoara, Tg. 
Mureş, Iaşi” 
− Analiza situaţiei existente la nivelul fiecărui oraş, colectarea datelor privind calitatea 


apei furnizate, resursele de apă, indicatorii socio-economici, starea activelor; 
− Evaluarea necesarului de infrastructură şi de întărire a capacităţii beneficiarilor, 


analiza conformării cu cerinţele Directivelor UE în domeniul apei; 
− Identificare, prioritizare şi planificare investiţii (Master Plan) pentru asigurarea 


conformării cu Directivele UE – studiu – elaborare documentaţii tehnice pentru 
proiectele identificate, inclusiv verificarea proiectelor tehnice pentru reabilitarea si 


Pagina 8 din 13 
 







 


extinderea retelelor de distributie a apei potabile si de canalizare;  
− Analiza întregii activităţi a operatorilor de apă (tehnic şi economic); 
− Elaborare plan de inspecţie şi indicatori de conformare/ monitorizare; 
− Training privind conformarea cu standardele UE pentru co-finanţarea investiţiilor de 


apă, apă uzată şi deşeuri în 6 oraşe din România, având programe ISPA în derulare. 
− Consultanta, asistenta tehnica, instruire adulti 


03/2001 – 
09/2002 


Romania USAID, LGA România Program, 
Research Triangle Institute 
(RTI) 


Coordonator 
echipa 
infrastructura 
urbana 


„Componenta de reformă a politicii de servicii municipale” –finantare USAID 
− Asistenţă tehnică acordată primăriilor din Oradea şi Piteşti în pregătirea de proiecte şi 


a contractelor de furnizare servicii, pentru conformarea cu cerinţele Directivelor UE: 
managementul deşeurilor solide în municipiul Oradea, şi alimentării cu apă şi 
canalizării în Piteşti; 


− Înfiinţarea şi coordonarea unui grup de lucru pentru analiza legislaţiei existente şi 
elaborarea unor acte normative în domeniul serviciilor municipale pentru a asigura 
respectarea cerinţelor comunitare; 


− Furnizare training pentru autorităţi locale, în vederea dezvoltării de proiecte de 
infrastructură municipală şi identificarea surselor de finanţare; 


− Identificare proiecte si planificarea investitiei (Master Plan) privind tratarea apei 
folosită pentru potabilizare şi privind epurarea apei menajere pentru atingerea 
cerinţelor de calitate ale efluentului în care se realiza descărcarea; 


− Pregătire documentaţii tehnice pentru proiectele identificate; 
− Coordonarea echipei de experţi, delegarea sarcinilor, monitorizarea input-urilor şi 


rezultatelor, raportare. 
02/1996 – 
09/2000 


Romania Haskoning Nederland B.V., 
Royal Haskoning 


Coordonator 
Echipa Experţi 
Utilităţi Apă 


„PROGRAMUL DE DEZVOLTARE MUDP II - Asistenţă tehnică şi training pentru proiecte de 
infrastructură apă în cadrul a 10 companii de apă” - Finantare BERD 
− Coordonarea echipei de experţi responsabili pentru aspectele de dezvoltare 


institutională, analiza legislativă, financiară şi operaţională pentru dezvoltarea celor 
10 companii de utilităţi municipale (regii autonome), în scopul restructurării şi 
reorganizarea societăţilor comerciale; 


− Analiza cadrului juridic şi instituţional comparativ cu legislaţia comunitară în domeniul 
calităţii apei potabile şi apei uzate; 


− Elaborare strategiei privind controlul pierderilor de apă în reţelele de distributie şi 
plan de inspecţie şi control; 


− Elaborare planuri de acţiune şi planuri de afaceri pentru operatorii de apă;  
− Evaluarea performanţei şi calităţii serviciilor prestate;  
− Formularea de propuneri de eficientizare organizatorică şi a serviciilor prestate; 


Master Plan pentru identificarea nevoilor de investiţii pentru sistemele de apa si 
canal; 


− Pregătirea strategiei de relaţii publice şi de răspuns la solicitările clienţilor (customer 
service); 


− Pregătirea unui program de conştientizare privind protecţia mediului şi costurile 
aferente; 


− Pregătire şi susţinere sesiuni de instruire pentru beneficiari. 
10/1986 – Romania Institutul de Cercetări şi Cercetător în − Elaborare de studii de cercetare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului;  
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03/1994 Ingineria Mediului (ICIM) (fost 
Institutul de Cercetări 
Hidrotehnice – ICH) 


domeniul 
protecţiei 
mediului 


− Elaborare de studii de impact asupra mediului;  
− Elaborare de studii de cercetare în domeniul tehnologiei tratării apei şi epurării apelor 


uzate municipale, precum şi studii în domeniul managementului deşeurilor solide din 
mediul urban. 


10/1984 –
10/1986 


România Intreprinderea Canal-Apă 
Bucuresti (ICAB) 


Inginer stagiar Proiect: „Îmbunătăţire a managementului, exploatării, a întreţinerii şi controlul sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Bucureşti” 
Responsabilităţi: 
Proiectarea unui sistem informaţional privind eficienţa şi performanţele sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Bucureşti. 


15. Alte activităţi relevante:  


− Stagii şi cursuri postuniversitare: 


o Curs Manager de proiect, finalizat cu Diploma Manager de Proiect, eliberata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familie si Ministerul 
Educatiei si Cercetarii, cod COR 241919 


o Seminar Expert privind “Assessment Center in the Project-oriented Company”, organizat de Roland Gareis Consulting, Mai 2007, Viena, Austria 


o PMI Romania Chapter, Project  Management Fundamentals, Iunie 2003 


o USAID, SEE RIP, SEE Regional Infrastructure Contract Management Forum, Bucuresti, Romania, Noiembrie 2002 


o USAID, SEE RIP, SEE Workshop on the Infrastructure Project Cycle and FIDIC in South East Europe, Bucuresti, Romania, Octombrie 2002 


o USAID, Balkans Regional Infrastructure Program, Workshop on Infrastructure Service Organization, Marketing and Leadership, Varna, Bulgaria, 
iulie 2002  


o USAID, Balkans Regional Infrastructure Program, Workshop on Infrastructure Service Organization, Financial Management, Budapesta, Ungaria, 
Martie 2002 


o USAID, Balkans Regional Infrastructure Program, Workshop on Project Design, Opatija, Croatia, Septembrie 2001  


o USAID, Balkans Regional Infrastructure Program for Water and Transport, RIP Infrastructure Project Management Train-the-Trainer Course, 
Budapesta, Ungaria, Aprilie - Decembrie 2001 


o DFID Strengthening Capacity in Environmental Project Development in Romania, Training of Trainers for the “Development of Environmental 
Projects Course”, Sinaia,  2001 


o Cursul on-line “Dynamics of the Water Sector”, The Network University, Amsterdam, Olanda, 2001 
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o “Environmental Economics & Finance and Green Accounting” si “Environmental Policy and Legislation”, ECOLEX Tempus, Universitatea 
POLITEHNICA Bucuresti, 2000 


o “Strategii pentru Dezvoltarea Durabila: Maximizarea oportunitatilor in Comert, Tehnologie si Investitii”, organizat de CENTRUL PENTRU STUDII 
PLICATE IN NEGOCIERI INTERNATIONALE (CASIN), Geneva, Elvetia, Octombrie - Noiembrie 1994 


− Participari la conferinte si seminarii internationale: 


o Planurile de Siguranta a Apei, seminar organizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si IWA (Organizatia Internationala a Apei), Bishkek, 
Kyrghystan, iunie 2014 


o Planurile de Siguranta a Apei, seminar organizat de IWA (Organizatia Internationala a Apei), Tblisi, Georgia, septembrie 2011 


o Protocolul Apa si Sanatatea, Planurile de Siguranta a Apei – experienta din Romania, organizat de UNECE, WHO, IWA, Bucuresti 23 – 25 
noiembrie 2010, Palatul Parlamentului, http://www.unece.org/env/water/whmop2/side_events.html 


− Activitate didactica: 


o Din octombrie 2009 – Sef de lucrari in cadrul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului (FIFIM), responsabil cu predarea disciplinei 
de Procese Tehnologice pentru Tratarea si Epurarea Apei, Instalatii in Constructii, precum și Regularizări de Râuri și Îndiguiri, atat notiuni teoretice 
cat si aplicarea acestora in cadrul aplicatiilor practice si proiect, an de studiu III si IV, dezvoltarea si aplicarea unor proiecte de cercetare stiintifica, 
teoretica si practica in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, indrumarea studentilor in pregatirea lucrarilor de licenta. 


o In perioada octombrie 2004 – iulie 2006, sustinerea unui curs de Tehnologii de tratare a Apei Uzate Menajere pentru sistemele mici de canalizare 
si Statii mici de epurare, in cadrul Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului (FIFIM) Sectia din Targu-Jiu, jud. Gorj 


o Ca asistent, in perioada 1995 – 2003, seminarul de alimentare cu apa si canalizare in zone rurale, in cadrul FIFIM 


o Cadru-asociat intre anii 1990 – 1997, ca asistent, la seminarul de Hidraulica si Alimentari cu apa si canalizare, in cadrul Universitatii Tehnice de 
Constructii, Bucuresti.  


− Activitate publicistică:  


o 3 cursuri, co-autor la Editura GLOBUS, 1999, 2000, 2002 


o 2 manuale aplicative, co-autor 


o 1 îndrumător proiectare, co-autor la editura: GLOBUS, 2000 


o 13 articole publicate în reviste şi analele universităţii 


o 17 articole publicate în alte publicaţii 
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o 7 lucrări în limbi străine 


o 20 lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice 


o numeroase lucrări si referate efectuate pe bază de contract şi proiecte, in calitate de responsabil echipa de proiect, expert si colaborator       


− Domenii de competenţă:  


o Alimentări cu apă în mediul urban şi rural 


o Canalizări şi epurarea apelor uzate  


o Managementul integrat al deseurilor municipale 


o Managementul proiectelor cu finantare internationala  


16. Anexe (copii dupa diplome, certificate, referinte, etc.)  


 


Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor referitoare la falsul în declaraţii din Codul penal, ca datele inscrise in prezentul CV sunt 
corecte şi corespund realităţii. 
 
 
10 Decembrie 2014 
 
 
Semnătura: 
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		CURRICULUM VITAE






Page 1


Calitatea proceselor tehnologice în companiile de apă


Strategia guvernamentală privind aprovizionarea cu apă şi canalizare 
pentru perioada 2014-2028, HG nr.199 din 20 martie 2014 are drept 
scop:
asigurarea pas-cu-pas a accesului la apă potabilă şi canalizare 
corespunzătoare a tuturor localităţilor şi populaţiei din Republica Moldova, 
care va promova îmbunătăţirea stării de sănătate, demnitate şi a calităţii 
vieţii populaţiei şi dezvoltarea economică a ţării. 


Implementat de


24/02/2016
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Calitatea proceselor tehnologice in companiile de apa


Pentru a satisface necesitățile populaţiei în îmbunătățirea serviciilor 
eficiente de alimentare cu apă şi canalizare, este necesar:


• punerea în aplicare a planurilor privind siguranţa apei, în conformitate 
cu Directiva UE 98/83 / ЕС; 


• reducerea cu 50% a bolilor induse de apă; 


• realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în ceea ce priveşte
asigurarea la 65% din populaţie cu sisteme de alimentare cu apă şi
canalizare în condiţii de siguranţă până în 2020 ;


• asigurarea progresului în tratarea apelor uzate urbane, în conformitate 
cu prevederile Directivei 91/271 / CEE.
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Calitatea proceselor tehnologice in companiile de apa


Principalele obiective ale Planului de acţiune sunt: 


• protecţia sănătăţii populaţiei; utilizarea raţională a apei;


• protecţia mediului; prevenirea poluării resurselor de apă;


• îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor; 


• îmbunătăţirea funcţionării Companiilor de AAC. 
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Calitatea proceselor tehnologice in companiile de apa


Principalele activități de management ale  Companiilor de AAC 
(Operatorilor Regionali ) analizate in aceasta secțiune se refera la:


• Resursele de apa si captarea apei;


• Tratarea apei;


• Distribuția apei;


• Colectarea apelor uzate;


• Tratarea apelor uzate.
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Sistemul de alimentare cu apa


Elementele determinante ale unui sistem de  alimentare cu apă sunt: 


• cantitatea apei livrate;


• presiunea in punctul de consum;


• calitatea apei cerută de din sursă;


• distanta de la sursă pană la consumator;


• diferența de cotă dintre sursă si consumator. 
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Elementele sistemului de alimentare cu apadin sursa de 
suprafata


1 –priza de apa; 2- statia de pompare de treapta intai(SP-I); 3- statia de tratare
a apei; 4 –rezervor de inmagazinare a apei; 5 - statia de pompare de treapta
intai(SP-II); 6- castel de apa; 7 –aductiuni cu reteaua de distributie a apei; 8 –
consumatori de apa.
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Reguli de baza in Managementul calității


1 –captari subterane (puturi); 2- aductiuni; 3- castel de apa; 4 –reteau de 
distributie a apei; 6- rezervor de inmagazinare a apei; 7 – statia de pompare; 8 –
linia piezometrica(presiunea apei din castel).
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Resursele de apa


• Resursele de apă ale Republicii Moldova sînt reprezentate de apele de 
suprafaţă (3.621 rîuri şi 4.261 lacuri naturale şi artificiale) şi apele
subterane (4.842 fîntîni arteziene şi 179.574 fîntîni cu alimentare din 
apele freatice). Principalele surse de apa de suprafata sunt r Nistru şi
Prut. 


• Apa disponibilă în prezent este de aproximativ 500 m3 la un locuitor pe
an, în care „apa este insuficientă”.


• Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 
m3/locuitor/an.
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Sursele de apă


La rindul sau, apele subterane in majoritatea zonelor din Republica nu 
corespund normelor sanitare ale calităţii apei potabile îndeosebi după
conţinutul de :   hidrogen sulfurat,     amoniac, fluor, stronţiu, fier, nitraţi, 
cloruri, arsen şi alţi poluanţi, motiv care impune antrenarea tuturor
măsurilor necesare pentru tratarea apei şi condiţionării ei la valorile
admisibile prevăzute de parametrii de calitate a apei potabile.
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Sursele de apă potabilă din Republica Moldova
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Calitatea apei potabile furnizate


Situaţia privind calitatea apei potabile furnizate consumatorilor din Republica
Moldova este următoarea:


• 44% din populaţie nu are acces la apă potabilă sigură;


• cea mai mare parte din apa subterană utilizată în scopul potabilizării este
inadecvată din cauza poluării naturale sau antropice;


• un procent mare de probe sînt necorespunzătoare din punct de vedere al 
parametrilor microbiologici (10,82% în mediul urban şi 14,24% în mediul
rural);


• calitatea apei furnizată în şcoli şi în instituţiile pentru copii este inadecvată
(54,38% dintre probe depăşesc concentraţiile maximal admise pentru.
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Strategia de imbunatatire


Minimal, protejarea surselor de apa de suprafata va include prevenirea poluarii
prin intermediul unui sistem complex de gestionare a surselor de apa:


• monitorizarea continua a calitatii apei si implementarea unor masuri de 
protectie;


• prevenirea deversarii de poluanti, mai ales a celor non-biodegradabili; 


• asigurarea unui debit suficient pentru diluarea concentratiilor;


• debite minime pentru asigurarea capacitatii de auto-epurare.
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Strategia de imbunatatire


Apele subterane trebuie protejate printr-un set de masuri de impiedicare a 
patrunderii poluantilor in acvifer, in acest sens se va asigura o arie suficienta
de protectie sanitara la fiecare sursa de apa pentru a preveni:


• Accesul persoanelor neimplicate in activitatile de operare;


• Folosirea ingrasamintelor sau a altor substante chimice;


• Irigatiile;


• Patrunderea animalelor domestice;


• Ridicarea oricaror constructii sau instalatii care nu vizeaza direct utilizarea
sursei de apa;


• Extractiile miniere pentru materiale de constructii;


• Depozitarea de materiale, etc.
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Zone de protecție sanitară pentru apele de suprafata


Zonele de protecție sanitară au rolul de a stabili perimetrele în care se impun
condiții speciale în vederea prevenirii impurificării apei de către diversi factori
externi. 


Perimetrul de regim sever, în interiorul căruia se interzice construcția de locuințe
sau alte construcții nelegate de necesitați tehnologice ale captării, precum si
accesul persoanelor străine de exploatarea si întreținerea alimentarii cu apă. 
Zona se va limita la 200 m in amonte si 100 m in aval.


Perimetrul de restricție care este situat în jurul zonei de regim sever , interzicîndu-
se utilizarea terenului în scopuri care ar putea modifica din calitatea apei și
reduce debitul acesteia.


Perimetrul de observație, care cuprinde o zonă largă în jurul perimetrului de 
restricție, zonăde observații sistematice asupra stării sanitare a oamenilor, în
special în cazul apariției unor boli contagioase transmisibile prin apă.
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Zone de protecție sanitară pentru apele subterane


Zona  cu regim sever  cuprinde perimetrul pe o raza de 30m de la put pentru
surse protejate si 50 m  pentru surse mai putin protejatet. 


Perimetrul de restrictie – (zona II) se determina prin calcule reesind din  miscarea
apei infectate in stratul acvifer, timp de 100-400 de zile cel putin.


Zona III de protectie se determina prin calcule reesind din  miscarea apei
infectate in stratul acvifer pe un timp nu mai mic decat timpul functionarii sondei, 
dar nu mai putin de 25 ani. 
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Zone de protecție sanitară pentru apele subterane


Imbunatatirea managementului si performantei in vederea asigurarii unor beneficii
pe termen lung. Pentru aceasta este necesar de:


• Proceduri de inspectare, operare, intretinere si monitorizare, precum si liste de 
verificare operationale pentru activitatile asumate. Daca acestea exista deja, 
se vor revizui si actualiza pentru a asigura o performanta optima;


• Dezvoltarea unor costuri unitare pentru toate resursele de apa;


• In cazul in care sunt exploatate mai multe surse, revizuirea folosirii acestora
impreuna in vederea stabilirii celei mai eficiente metode de utilizare;


• Luarea in consideratie a conservarii sau abandonarea resurselor de apa in 
plus fata de cerinte;
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Zone de protecție sanitară pentru apele subterane


• Dezvoltarea unui program pentru contorizarea tuturor resurselor de apa;


• Organizarea de cursuri de instruire in vederea imbunatatirii constiintei si
capacitatii personalului operativ;


• Program de inlocuire a echipamentelor de pompare a apei care sunt
supradimensionate si ineficiente;


• Dezvoltarea unui program de instalare a echipamentului pentru monitorizarea
poluarii la locatiile supuse riscului de poluare accidentala;


• Dezvoltarea unor proceduri de urgenta in cazul unor contaminari majore.
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Tratarea apei de suprafață


Starea actuala a instalatiilor de tratare a apei difera in mod semnificativ ,atat din 
punct de vedere al constructiei, cat si din punctul de vedere al echipamentului.


Statiile mai mari care trateaza apele de suprafata au  in general aceiasi schema 
tehnologica, care include tratarea cu reagenti chimici,limpezire, filtrarea si
dezinfectia. 
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Tratarea apei subterane


Apa subterana in majoritatea localitatilor nu corespunde cerintelor apei potabile, 
datorita continutului ridicat de fier, amoniac, hidrogen sulfurat, fluor, duritate
ridicata.


Cu toate acestea, din unele puturi, apa este pompata direct in conductele de 
alimentare, fiind dezinfectata, ca proces de tratare


Operarea surselor de apa subterana implica mentinerea unui echilibru intre
capacitatea putului (forajului), refacerea rezervelor de apa subterana si volumul
de apa extras. 


Se recomanda uniformizarea pe cat posibil a volumelor de apa extrasa, fara
modificari bruste ale vitezei de acumulare la nivelul extractiei sau o scaderea
drastica a nivelului panzei freatice,prin aceasta operarea poate deveni dificila din 
cauza acumularii de sedimente de nisip ce poate duce la reducerea capacitatii
putului sau deteriorarea calitatii apei.
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Tratarea apei subterane


Operarea puturilor necesita monitorizarea urmatorilor parametri:


Debitul, atat total cat si instantaneu;


Nivelul hidrodinamic si hidrostatic al apei. Astfel, nu se monitorizeaza doar
capacitatea sursei, ci si eficienta pomparii si posibila ei deteriorare coordonata cu 
presiunea de alimentare a retelei de distributie;


Calitatea chimica si bacteriologica a apei. Acest lucru trebuie monitorizat prin
prelevarea constanta de probe din apa extrasa;


Durata de operare;


Presiunea de alimentare a retelei de distributie.


Scaderea capacitatii putului sau a calitatii apei poate rezulta din sedimentarea
unor particule fine de nisip colectate in straturile de extractie sau in cavitatea
filtrului, limitandu-se astfel debitul. 
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Tratarea apei de suprafață
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Tratarea apei de suprafață


a)  Retinerea materiilor grosiere


Gratarele – sunt amplasate in ferestrele de priza cu interspatii de 50...100mmm;


Sitele - sub forma de panouri cu ochuri de 2...5mm sunt amplasate intre camera de receptie si camera 
de aspiratie si pot fi statice sau rotative, cu posibilitate de auto-curatare. 


Camera de receptie mai are rolul de deznisipator.


b) Coagulare-flocular


Coagulare - proces de formare a flocoanelor datorita interactiunii dintre reagentii chimici si particollele
de impuritati. Reagentii utilizati in tratarea apei pot fi grupati astfel:


Reagenti pentru coagularea-flocularea suspensiilor coloidale ( saruri de Alsi Fe, polimeri etc);


Reagenti pentru corectarea parametrilor chimici de calitate (acid sulfuric si var pentru corectarea pH-
ului, var si soada calcinata pentru corectarea duritatii, oxigen, ozon, clor pentru oxidarea unor compusi, 
carbune activ sub forma de pudra sau carbune activ granular pentru corectarea gustului, mirosului s.a.


Reagenti pentru dezinfectarea apei.
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Tratarea apei de suprafata


Ordinea si dozele de reactivi se stabilesc prin incercari de laborator, pe un 
echippament numit Jar Test; 


• incercari pe statii pilot si verificate pe instalatia reala;


• eficienta sedimentarii; 


• doza optima de reagent pentru valori maxime de limpezire;


• viteza de sedimentare pentru timpul de sedimentare;


Reagentii nu trebuie sa fie toxici pentru populatie (o parte din reactiv ramane in 
apa) si personalul de exploatare;


• cost relativ scump, influentand negativ asupra costuluifinal al apei furnizate.
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Tratarea apei de suprafata Dezinfectare preliminara


Obiectivele dezinfectarii preliminare sunt:


• Facilitatea unei perioade de contact prelungit pentru o dezinfectare eficienta a 
apelor puternic contaminate;


• Oxidarea fierului solubil si a manganului in forma insolubila in vederea
precipitarii;


• Decolorarea materiei colorate;


• Neutralizarea amoniacului liber din apa;


• Reducerea si inflorirea algelor in rezervoarele de floculare si pe mediul de 
filtrare.
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Tratarea apei de suprafata Dezinfectare preliminara


Schema tehnologica de tratare a apei de suprafata cu preoxidare
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Tratarea apei de suprafață. Decantarea


Factorii de functionare eficienta:


• incarcarea hidraulica ( incaracare mica la decantoarele clasice 1-1.5 m/h,  
pana la 50 m/h la decantoarele cu lamele);


• eficienta limpezirii ( 60 – 99%, functie de tipul de decantor si calitatea apei
brute);


• sistemul de colectare a apei ( deversorul trebuie sa fie orizontal, ca sa asigure
o colectare uniforma la suprafata);


• sistemul de colectare a namolului (functionarea necorespuzatoare a podului –
raclor si evacuarea neuniforma a namolului i);
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Tratarea apei de suprafata. Filtrarea


• Indepartarea particulelor in suspensie ramase si a floculelor nesedimentate. 


• Filtrul - rapid deschis incarcat cu nisip;


• Strat de carbune activat granulat (CAG) sau antracit - pentru indepartarea
compusilor organici si imbunatatirea gustului si mirosului apei. 


• Spalare filtru:  


aer (1...2min), amestec aer-apa (4...5min), apa (4...5min).
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Tratarea apei de suprafata. Dezinfectarea


Dezinfectarea – procesul de reducere a agentilor patogeni sub limita admisibila, 
incat sa nu fie periculuosi organismului omenesc.


Metode de dezinfectare:


• Bazate pe agenti chimici (Cl2, compusi ai Cl2, O3):


• Bazate pe agenti fizici (raze ultraviolete, fierbere);


• Metode biologice (membrane biologice);


• Mrtode oligodinamice (ionii metalelor grele)
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Tratarea apei de suprafata. Dezinfectarea


• Clorul - Cea mai des aplicata metoda de dezinfectare


• Clorul - eficient in uciderea bacteriilor


• forma gazoasa - in cilindri, bidoane sau containere. 


• dezavantajele majore - reactia clorului cu substantele organice din apa care 
duce la crearea de trihalometan (THM) si acizi haloacetici periculosi, precum si
la deteriorarea gustului si mirosului apei


• Doza de clor - tehnologia de tratare de tratare constituie:    - 2...3 mg/l, 
pentru apa filtrata de suprafata;


- 0.7...1 mg/l pentru apele subterane;


- doza de  clor remanient 0.3...05 mg/l (doza de clor la robinet).
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Tratarea apei de suprafata. Dezinfectarea


• Dioxidul de clor este un alt dezinfectant rapid ce prezinta un numar de 
avantaje fata de clor:


• Doze mult mai mici, (0.1...0.3 mg/), 


• Timpul de contact fiind doar de 10 min;


• Nu duce la formarea de THM (compusilor cancerogeni);


• Mai eficient in inlaturarea virusilor, bacteriilor si a agentilor patogeni. 


• Dezavantaje :


• La doze de peste 0.5 mg/l exista reiscul formarii de sub-produsi de tip clorati, 
care dau apei un  un miros specific;


• Putin folosit in practica
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Tratarea apei de suprafata. Dezinfectarea


Hipocloritul de sodiu (ClONa).


Avantaje: 


• reducerea la minium a riscurilor de utilizarea a clorului gazos (transport, 
depozitare, dozare);  


• adus sub forma de solutie, in bidoane,  si este dozat direct din recipenti;


• concentratia in solutie este mult mai mare decat cea din apa de clor preparata 
din clor gazos – 12-17% clor ( 120-170 g clor/litru de solutie);


Dezavantaje:


• solutia nu trebuie pastrata in depozit un timp mai mare de 25-30 zile - se 
degradeze;


• nu trebuie tinuta la temperaturi ridicate.
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Tratarea apei de suprafata. Dezinfectarea


Ozonul - dezinfectant foarte puternic, folosit la scara larga in Europa. 
• eficient in anihilarea protozoarelor si agentilor patogeni;
• doza de ozon este de 3-5 mg/l functie de compusii supusi oxidarii. 
• rezulta putini compusi derivati periculosi in comparatie cu clorurarea, precum si 


absenta gustului si a mirosului in urma ozonizarii;
• Prepararea nemijlocit la locul tratarii;


Dezavantaje ale ozonului - nu lasa in apa niciun reziduu de dezinfectant, prin 
urmare se impune de obicei o alta dezinfectare care sa completeze ozonizarea.
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Tratarea apei de suprafata. Dezinfectarea


• Iradierea cu raze ultraviolete (UV)  se poate face doar daca apa are un nivel 
redus de culoare pentru a permite trecerea razelor UV fara a le absorbi.


• Dezavantaj - ca si in cazul ozonului, nu lasa in apa niciun reziduu de 
dezinfectant. Prin urmare, acest proces implica o alta dezinfectare cu un agent 
alternativ pentru a genera un reziduu de dezinfectant.


• Peroxidul de hidrogen - efectul potential este similar cu cel al ozonului, dar 
necesita adaugarea de acid formic pentru imbunatatirea eficientei; 


• Dezavantaje sunt timpul de actionare lent si sporirea aciditatii apei tratate.
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Strategii de imbunatatire a gestiunii si performantei 
procesului de tratare 


Proceduri de inspectare, operare, intretinere si monitorizare, 
• dezvoltarea de proceduri pentru solutionarea cazurilor de poluare accidentala 


a apei brute;
• reciclarea apei dupa spalarea filtrelor;
• stabilirea unor costuri unitare pentru fiecare locatie operationala;
• cursuri de instruire pentru imbunatatirea cunostintelor si capacitatii 


personalului operativ  si de laborator;
• controlul pH-ului in vederea sprijinirii coagularii;
• selectare operationala a surselor de apa.
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Distributia apei. (Reteaua de distributie )


• Reteaua de distributie este cel mai impottant obiect din sistemul de AA.
• Este construite din tuburi de: beton, fonta, fonta ductila , otel, azbociment, 


PVC, polietilena de inalta densitate (HDPE) si plastic intarit cu fibra de sticla 
(PAFSIN). 


• retelele sunt intr-o conditie precara, dovada fiind cantitatea mare de pierderi 
de apa. 


• nu exista sisteme catodice de protectie a conductelor din metal (otel, fonta) -
supuse riscului de corodare la exterior in soluri agresive.  


• Se depun putine eforturi pentru diminuarea pierderilor pe retea prin reducerea 
presiunii.


• Inspectia retelelor este deficitara, iar mentenanta functionarii se face in general 
manual.


Implementat de


24/02/2016







Page 36


Distributia apei. (Rezervoarele)


• asigura rezerva de apa necesara compensarii diferentei de debit intre
alimentare si consum;


• asigura rezerva de apa pentru combaterea incendiilor in centre populate;


• asigura o rezerva de apa necesara pentru continuarea traiului in localitate in 
timpul unor avarii;


• asigura un volum de apa in care se poate face  dezinfectarea finala a apei
introduse in retea.


• volumul de depozitare a apei acopera cel putin 3 ore in zonele urbane si pana
la 24 ore sau peste,  in zonele rurale.  


• rezervele au crescut considerabil in ultimii ani prin reducerea consumuluide
apa
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Distributia apei. (Statiile de pompare) 


• Statiile de pompare - mentinerea presiunii in anumite zone ale retelei.


• Majoritatea statiilor sunt dotate cu pompe vechi;


• lansate programe de inlocuire a pompelor vechi cu pompe noi cu consum
redus de energie – pompe cu convertizor, care dau posibilitatea pomparii
direct in retea cu mentinerea presiunii necesare la turatii variabile ale rotorului.


• Pentru debite mici si variabile prevederea unei pompe cu turatii variabile
poate fi costisitoare. Se poate recurge la un echipament special realizat in mod 
mai perfectionat , statie de pompare cu hidrofor, care include in sine un 
recipient sub presiune
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Distributia apei. (Statiile de pompare)


Modul – statie de pompare cu debit variabil Statie de pompare cu hidrofor 
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Strategia pentru imbunatatire. Aductiuni si retelele de 
distributie
Toate componentele unei aductiuni si retele de distributie a apei,  trebuie
verificate cel putin de doua ori pe an.


Inspectarea se va face pe cat posibil cu acelasi personal . Rezultatele vor fi 
trecute intr-un Proces verbal de control, care  reprezenta baza pentru:


• Dezvoltarea planului de intretinere si identificarea lucrarilor necesare;


• Executarea lucrarilor de reparatii;


• Avertizarea consumatorilor in cazul in care defectiunile descoperite sunt legate 
de parametrii de serviciu (intreruperea alimentarii cu apa, limitari in alimentare) 
sau de calitatea apei (de exemplu masuri dedezinfectare suplimentara a apei);


• Luarea de masuri pentru combaterea activitatilor neautorizate in ariile de 
protectie sanitara;
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Strategia pentru imbunatatire. Aductiuni si retelele de 
distributie
mentinerea retelelor de distributie intr-o stare optima implica:


• Inspectarea si manevrarea anuala a tuturor robinetelor-vana, a supapelor de 
control, hidrantilor,supapelor de aerisire; 


• Caminele si capacele trebuie sa fie sigure si accesibile. Defectiunile
descoperite vor fi planificate pentru remediere;


• Inspectarea caminelor de  contor poate fi asociata programului de citire a 
contoarelor cu defecte identificate planificate pentru remediere.


• subtraversarile de rauri: conditia structurala, semne ale erodarii malurilor ce
pot afecta stabilitatea structurala, invelisurile protectoare, starea supapelor de 
aerisire, disponibilitatea accesului, starea straturilor izolatoare, etc;
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Strategia pentru imbunatatire. Aductiuni si retelele de 
distributie
• Starea solului la suprafata din aria de protectie sanitara : depozite de deseuri, 


folosire ilegala a apei, semne de scurgeri pe retea, starea imprejmuirii de 
protectie : 


• programe de spalare si curatare a retelelor care prezinta riscul de impurificare;


• masuri legate de igiena in vederea mentinerii calitatii apei unde se executa
lucrari de reparatii. 


• masuri pentru a preveni posibile infiltrari in stratul de apa subteran; 


• eliminarea aerului antrenat dupa finalizarea lucrarilor de reparare a 
conductelor;
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Strategia pentru imbunatatire. Aductiuni si retelele de 
distributie


• Proceduri de avizare a consumatorilor in legatura cu lucrarile de intretinere
planificate;


• Stabilirea termenelor limita pentru toate reparatiile pe conducte;


• Verificarea debitului si presiunei in zonele cu probleme de presiune pentru a 
asigura nivelul corespunzator al serviciului.


• Inspectiile regulate si programele de intretinere trebuie sa fie parte 
componenta a sistemului de Operare si Intretinere.
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Strategia pentru imbunatatire. Aductiuni si retelele de 
distributie


Pentru buna  activitate de operare si intretinere  este  necesar sa existe:
• Fise detaliate privind conductele principale si de serviciu, care vor include date 


la locatia conductei,dimensiunea si materialul, pozitia tuturor supapelor, 
imbinarilor si conexiunilor;


• Binevenit ca fisele sa fie  introduse intr-un sistem GIS ce poate fi accesat de 
personalul si echipele de interventie. 


• Legatura cu alte servicii si autoritati  in vederea obtinerii de informatii necesare 
privind lucrarile de interventie;


• Crearea unor modele de retea computerizate ce pot fi folosite pentru simularea 
anumitor situatii operationale, precum si pentru proiectarea lucrarilor de 
imbunatatire si de extindere a retelelor.


• Problemele identificate vor fi inregistrate in vederea planificarii si organizarii 
masurilor  de operare si intretinere.
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Strategia pentru imbunatatire. Rezervoarele


Personalul O&M  va monitoriza de la distanta si va efectua inspectii periodice pe
teren rivind starea rezervoarelor de apa din perspectiva sigurantei, a izolatiei, 
ventilatiei, cailor de acces, pierderilor de apa, etc.


• Se vor institui fise de control si sisteme de inregistrare a informatii privind
nivelurile apei in rezervor, posibile intrari si iesiri si daca rezervorul este
sensibil la calitatea apei sau temperatura. 


• Asigurarea calitatii apei in retelele de distributie va respecta timpul maxim de 
stocare a apei in bazinele de stocare. Calitatea apei va fi testata prin analize
de laborator efectuate de operatorul regional impreuna cu inspectia sanitara.


• Se vor dezvolta planuri periodice de curatare si control in vederea mentinerii
calitatii apei in rezervoarele de stocare.
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Strategia pentru imbunatatire. Statiile de pompare


Un rol important in mentinerea unei alimentari si presiuni corespunzatoare in 
retelele de distributie il are regimul corect de operare la statiile de pompare, care 
consta:


• mentinerea presiunii din retea la valoarea necesara cu maximizarea
beneficiilor financiare obtinute din tarife mai avantajoase;


• inspectiile periodice privind operarea si siguranta;


• intretinere planificata a echipamentelor, coordonata in vederea executarii
lucrarilor cu minimum de personal; pentru


• Mentinerea vaselor de presiune in functiune : controlate si testate conform 
normelor;
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Strategia pentru imbunatatire. Statiile de pompare


Statiile de pompare trebuie automatizate pe cat posibil, iar datele privind
functionarea trebuie trimise la punctele de control centrale pentru a fi interpretate:


• Pompa in functiune;


• Presiunea de intrare si iesire din statie;


• Conditii de alarmare;


• Starea vanelor;


• Puterea utilizata;


• Orele de functionare.


Implementat de


24/02/2016







Page 47


Strategia pentru imbunatatire. Contorizarea


• Contorizarea este esentiala pentru vitalitatea operatorului regional. Pe baza 
acestei contorizari se stabileste:


• venitul de incasat de la consumatori; 
• evalua cererea de apa;
• planificari pe viitor. 


Prin programele de reducere a apei nefacturate (NRW) se poate stabili nivelul de 
performanta a sistemului in baza caruia se vor stabili programele de reabilitare a 
retelelor. 
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Strategia pentru imbunatatire. Contorizarea


Este necesar:


• Contoarele instalate in locatii accesibile pentru a putea fi citite si inregistra
corect consumul utilizatorilor;


• Contoarele trebuie sa fie echipate cu  robinet si filtru in amonte si clapeta
reversibila in aval;


• Contoarele sa faca inregistrari de precizie, luand in calcul debitul minim  al  
apei de pe reteaua de distributie;


• Existenta unui plan de mentenanta a contoarelor in vederea monitorizarii
preciziei inregistrarilor de-a lungul timpului;


• Sigilarea contorului pentru a preveni falsificarea citirii de catre consumatori;


• Acorduri de instalare a apometrelor cu drepturile de proprietate si obligatiile de 
mentenanta.
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Strategia pentru imbunatatire. Contorizarea


Practica instalarii de contoare in apartamente pe conducte de legatura separate  
este din ce in ce mai des folosita.


Blocurile vechi - contoarele in apartamente; 


Blocurile noi - contoarele in casa scarii pentru fiecare apartament in parte. 


Aceasta permite:


Gestionarea mai buna a  consumul de apa si reducerea pierderile la minim;


Consumatorii nu trebuie descurajati sa instaleze contoare particulare, dar trebuie
sa se inteleaga ca facturarea consumului se va face pe baza contorului de 
bransament, instalat la limita de proprietate a blocului( asociatiei). 


Orice repartizare a pierderilor de pe retelele private tine de intelegerile dintre
asociatia de proprietari si proprietarii apartamentelor.
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Strategia pentru imbunatatire. Contorizarea


Implementarea sistemului de „citire inteligenta” la consumatori , permitand
transmiterea datelor consumului de apa catre operator.


Avantaje:


• Un control mai bun al cererii de apa;


• Identificarea din timp a pierderilor de pe reteaua de distributie;


• Tarife mai mici;


• Informatii suplimentare privind cererea de consum;


• O mai buna informare a consumatorilor;


• Reducerea costurilor aferente citirii contoarelor.
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Strategia pentru imbunatatire. Contorizarea


Dezavantaje:


• Trebuie implementat la scara larga pentru a eficientiza costurile;


• Poate intra in conflict cu nivelul de servicii furnizate;


• Costurile relativ mari de instalare si de exploatare;


• Nesiguranta privind rezultatele viitoare.
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Colectarea si epurarea apelor uzate. Situatia existenta


• Retelele de canalizare sunt construite in mare parte din tuburi din:   ceramica,   
asbociment, beton si pe alocuri din PVC, in urma investitiilor recente. 


• Majoritatea retelelor sunt intr-o stare deplorabila de functionare din cauza:


• Vechimii, eroziunii conductelor, folosirii unui sistem de imbinare rigid si care a 
cedat;


• impactului radacinilor de copaci. 


• Prin urmare, volumul de decolmatari si de reparatii este foarte ridicat. In unele
orase, retelele de canalizare s-au colmatat puternic , fapt ce duce la scaderea
eficientei acestora si la refularea apei uzate.
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Strategia de imbunatatire. Retele de canalizare
Implementarea de proceduri:inspectare, operare, intretinere,monitorizare.


• Inspectarea gurilor de vizitare, capacelor , gratarelor;


• Verificarea existentei unor depresiuni pe conductele de canalizare ;


• Curatarea resturilor de la suprafata care ar putea intra in canalele colectoare
sau gurile de canal


• Verificarea existentei unor mirosuri neplacute si gaze; 


• Verificarea prezentei poluantilor toxici care s-ar putea infiltra in colectoare;


• Asigurarea curateniei cailor de acces;


• Verificarea canalelor de scurgere cu ajutorul camerelor video cu circuit TV 
inchis pentru a detecta radacini de copaci, blocaje, bransari ilegale si infiltratii.


• Un astfel de sistem permite si prioritizarea necesitatilor de reabilitare a 
retelelor.
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Strategia de imbunatatire. Lucrari de remediere retele
canalizare


• Inlocuirea capacelor lipsa sau defecte de la camine;


• Refacerea capacelor sau gurilor de acces in urma lucrarilor de refacere a 
suprafetei carosabile.


• Reconstruirea gurilor de vizitare deteriorate si a canalelor de colectare, 
inclusiv scarilor de acces;


• Spalarea sau curatarea mecanica a conductelor pentru indepartarea
blocajelor;


• Curatarea gurilor de canal blocate;


• Efectuarea de lucrari de stabilizare a malurilor emisarului la punctele de 
deversare.
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Strategia de imbunatatire. Statiile de pompare


Statiile de pompare trebuie inspectate si reparate periodic, punand accent pe
urmatoarele:


• Siguranta amplasamentului;


• Conformarea la cerintele de alimentare cu electricitate;


• Functionarea corecta a sistemului;


• Intretinerea de rutina a pompelor si echipamentelor asociate;


• Sondele de nivel nu contin lubrifianti sau nu sunt curatite ce pot influenta
capacitatea de control a acestora;


• Pompele ineficiente trebuie inlocuit cu alte pome cu consum redus de energie. 


• Eficienta functionari pompelor se va verifica prin debitul de curgere si teste de 
energie.
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Strategia de imbunatatire. Statiile de pompare


Vedere generala a statiei de pmpare de tip monobloc
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Strategia de imbunatatire. Siguranta la locul de munca


Conditiile de munca privind operatiunile de reparare si intretinere a retelelor de 
canalizare sunt dure si pot pune in pericol sanatatea si siguranta umana. 
• Accidentele de munca si bolile profesionale sunt cauzate in principal de:
• Expunerea la materii toxice sau sufocarea cu gaze toxice (CO, CO2, gaz 


metan, H2S, etc.);
• Imbolnavirea sau infectarea din cauza contactului cu ediul;
• Explozii datorate gazelor inflamabile;
• Electrocutari datorate cablurile deteriorate sau insuficient izolate;
• Alunecarea in camere sau guri de vizitare cu debit mare al apelor uzate.
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Tratarea apelor uzate. Situatia existenta


In majoritatea localitailor, cu exceptia celor unde s-au derulat o serie de investitii 
prin intermediul programelor de asistenta (Calarasi, Orhei, Nisporeni, Cahul) 
instalatiile statiilor de epurare sunt intr-o conditie proasta si in majoritatea 
cazurilor se realizeaza doar o epurare partiala. Calitatea constructiei lasa de dorit, 
iar instalatiile electrice si mecanice functioneaza ineficient. In consecinta, nu se 
respecta aproape deloc normele standard privind calitatea apelor uzate epurate si 
deversate in emisar, valabile in Moldova si la nivelul UE. 
• Laboratoarele sunt dotate insuficient pentru a putea efectua seturi complete de 


analize conform standardelor UE.
• Cunostintele operatorului sunt destul de limitate.
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Tratarea apelor uzate. Situatia existenta


Vedere generala  a statiei de epurare  a apelor uzate or. Chisinau 
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Tratarea apelor uzate. Situatia existenta


Schema tehnologica a uneui stati clasice de epurare 
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Tratarea apelor uzate. Epurarea mecanică


Prin tratamentul primar se indeparteaza materialele ce se pot colecta usor din 
apele uzate neprocesate si se pot arunca. Materialele care se colecteaza si
indeparteaza de obicei in timpul procesului de tratare primara sunt:  materii solide
ce se pot depune, inclusiv deseuri si materiale plutitoare, pietrisul cu nisip si
pietrele (cunoscute si ca pietris fin), grasimile, uleiurile si lubrifiantii (cunoscute si
sub abrevierea FOG).  Aceasta tratare se face mecanizat si este cunoscuta sub 
denumirea de tratare mecanica.


• Gratarele/Sitele;


• Deznisipatoarele;


• Decantoarele primare.
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Tratarea apelor uzate. Epurarea mecanica


Deznisipatoarele sunt instalatii pentru a retine particulele anorganice grele (de 
pana la 0,2 mm in diametru) prin depunere naturala, prevenindu-se astfel uzura
pompelor si instalatiilor. Pentru o functionare normala trebuie: 


• Mentinuta in limitele proiectate viteza de trecere a apei prin deznisipator;


• Debitul de apa este directionat spre diferite compartimente;


• Indepartarea materiilor solide depuse - o data sau de doua ori pe zi sau cand
nivelul acestora atinge limita proiectata.


• Spalarea deznisipatoarelor manual sau mecanic (pompe sau hidroelevatoare).
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Epurarea mecanica
Probleme in exploatarea deznisipatoarelor


Daca viteza debitului scade sub nivelul minim poate fi prevenita prin:


• Reducerea numarului de compartimente in functiune;


• Folosirea partajarii;


• Reducerea lungimii deznisipatorului.


Daca viteza apei trece de limita maxima admisa, materiile solide nu se depun, 
poate fi prevenita prin:


• Cresterea numarului de compartimente in functiune;


• Indepartarea materiilor solide mult mai des;


• Construirea unor compartimente suplimentare daca au fost depasite limitele
de debit proiectate.
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Epurarea mecanica. Decantoarele primare


Decantoarele primare trebuie sa asigure:


• Distribuirea egala a debitului total intre numarul de decantoare functionale;


• Circuit uniform al debitelor de apa;


• Eliminare uniforma a apei decantate;


• Colectarea si indepartarea materiilor plutitoare;


• Colectarea si indepartarea namolului depus;


• Golirea si curatarea periodica a instalatiei in scopul repararii.


Eficienta functionarii unui decantor primar creste odata cu indepartarea
namolului. Namolul plutitor, precum si bulele de gaz, sunt un semn ca namolul nu 
este evacuat corect. 
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Epurarea mecanica. Decantoarele primare


Eficienta decantoarelor poate fi optimizata prin:


• Indepartarea regulata a depunerilor acumulate in zonele stationare prin periere
sau curatare cu jeturi de apa;


• Curatarea regulata a echipamentelor destinate indepartarii materiilor plutitoare;


• Remedierea cat mai repede posibil a tuturor pierderilor de apa uzata sau
namol;


• Inspectare regulata. 


Componentele decantoarelor aflate in imersie trebuie inspectate anual, fapt ce
implica golirea pentru curatare, inspectarea si efectuarea de operatiuni de 
intretinere.
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Tratarea secundara/ epurarea biologica (starea actuala)


• Tratarea secundara are rolul de a degrada in mod semnificativ substantele
organice din  apele uzate.  Circa 50 % din impuritati di AU sunt de natura
organica - dizolvata, in componenta carora intra C,N,P,H2,O2,S  numite
substante ternare.


• Decantorul primar - efect partial asupra acestora ( 20-25%, CBO5 ); drept
urmare trebuie introdusa o treapta speciala de tratare a apei in care eficienta
sa ajunga peste 90%. Aceasta este treapta biologica.
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Tratarea secundara/ epurarea biologica (starea actuala)


• Pana in anii 2000 treapta biologica - reducerea incarcarii in substante in care 
Carbonul era predominant; 


• In timp s-a constatat ca incarcarea ramasa in apa epurata continea cantitati
importante de Azot si Fosfor substante cu efect de  eutrofizare a 
receptorului, s-a decis imbunatanrea epurarii cu  reducerea N si P. SE vechi
reabilitate au intrat intr-o noua faza de epurare cu inlaturarea N si P; 


• Reducerea numai a CBO5  - treapta secundara;


• Reducere CBO5 si N st P  - tr. biologica avansata;


• Tratare suplimentara - tratare avansata/tertiara
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Epurarea biologica. Bazine cu namol activat (BANA) 


• Procesul de epurare biologica in BANA consta din  doua etape, prima –
insuflarea de aer intr-un rezervor de namol activ, urmata de o a doua
decantare.


• Pentru o functionare corecta, microorganismele au nevoie de „mancare” –
material biologic oferit de apele uzate si o cantitate suficienta de oxigen
furnizata de sistemul de aerare. 


• Microorganismele consuma impuritatile biodegradabile din apele uzate si
curata astfel apa. 


• Aerarea se face fie mecanic prin mixere montate la suprafata, sau prin
difuzoare submersibile de bule fine, care     este mult mai des folosita in 
prezent datorita controlului mai bun si consumului redus de energie pe care le 
ofera.
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Epurarea biologica. Bazine cu namol activat (BANA) 


BANA Aerare cu bule fine
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Epurarea biologica. Bazine cu namol activat (BANA)


Parametrii de control ai functionarii BANA sunt:
• Incarcarea organica a namolului activ (loN ) cu valori 0,1-2,5 kg/ kg.zi, 


• Incarcarea organica volumica (los)   cu  valori de  0,5-2,5  kg  CB05/m3 bazin.zi; 


• lncarcarea hidraulica a bazinului i, m3 I zi. / m3 bazin; 


• Durata de aerare (t)  poate fi de 2-6 ore sau mai mult;


• Intensitatea de aerare,  m3 aer/ m3 bazin; 


• Consumul specific de energie, kWh/m3  apa epurata;


• Concentratia biomasei (CN ), partea volatila,  uzual 0,3-2 kg/ m3';


• Gradu/l rata de recirculare - valori de 50-100%;


• lndice/e de volum al namolului (IVN) - intre 50-150 cm3  /g, timp de 30min.,peste 150 namolul se 
umfla;


• Vdrsta ndmolului (VN), zile.
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Epurarea biologica. Bazine cu namol activat (BANA)


Cantitatea de oxigen necesara (ON) : 


• reducerea CBO5 - 0,5 kg O2/kg CBOs;


• pentru azot 3,4 kg O2 / kg NO3 ;


• fosfor 0,1 kg O2/kg P; 


• un exces de oxigen de 1-2 mg/l;


In literatura se indica un indice mediu de 32 m3 aer /kg CB05   sau cca 1-1,7 m3 
aer/ loc.  echivalent (depinzand de tipul de membrana poroasa si marimea bulelor
de aer).
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Epurarea biologica. Bazine cu namol activat (BANA)


Probleme legate de operatiunile din BANA care trebuie remediate imediat cum 
apar:


• cresterea coeficientului de namol, ceea ce duce la ridicarea namolului la 
suprafata bazinului de aerare (cantitatea excesiva de substante organice, 
prezenta substantelor toxice sau scaderea continutului de oxigen). 


Solutii pentru aceasta problema. 


• Reducerea concentratiei materiei in suspensie din bazinul de  aerare;


• reducerea debitului namolului recirculat;


• marirea continutului de oxigen dizolvat; 


• clorurarea namolului recirculat;


• introducerea namolului fermentat in namolul activat.
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Epurarea biologica. Bazine cu namol activat (BANA)


Formarea de spuma la suprafata BANA:


Cauza: - detergenti sau grasimi;


Solutii: - folosirea unor substante anti-spuma;


- marirea namolului recirculat;


- marirea concentratia namolului activat.


Ridicarea namolului la suprafata D - II:


Cauza:   -nitrificarea excesiva a apelor uzate. Bacteriile preiau oxigen din nitratii dizolvati in 
apa si elibereaza azot si bioxid de carbon.


Solutii: - cresterea debitului de  namol recirculat;


- scaderea debitului de AU din BANA;


- reducerea timpului de aerare in bazin. 
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Epurarea biologica. Biofiltrele


Filtrele biologice constau din niste rezervoare umplute cu straturi de material 
granular cum ar fi pietris, pietre, ceramica sau plastic cu suprafete mari, peste
care are loc trecerea apei uzate de sus in jos si circulatia aerului in sens invers –
de jos in sus. Pe suprafata materialului portan se dezvolta microorganisme
specifice (pelicula biologica ), care  consuma substanta otganica din apele uzate. 
dizvolta, cresc se inmultesc si partial mor. Pelicula desprinsa este fortata de debit 
sa se dezlipeasca de suprafata si este dusa la decantoarele secundare impreuna
cua apa epurata
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Epurarea biologica. Biofiltrele
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Epurarea biologica. Biofiltrele


Buna  functionare a  biofiltrelor implica:


• Alimentare uniforma si in cantitatea corespunzatoare a apelor uzate;


• Inspectarea zilnica a distribuitoarelor rotative si a efluentilor;


• Indepartarea zapezii pe timp de iarna;


• Curatarea regulata a orificiilor de intrare blocate si a conductelor de scurgere;


• Recircularea apelor uzate in functie de nivelul de epurare necesar.


• Functionarea corespunzatoare a biofiltrelor necesita control continuu si
prevenirea defectiunilor.
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Epurarea biologica. Biofiltrele


Probleme care necesita atentie sunt:


• Deversarea apei peste suprafata: 


Cauza: blocaea filtrului


Solutii: curatare, clorurare sau inlocuirea zonei de la suprafata;


• Prezenta insectelor:


Cauza: suprafete contaminate neacoperita de debitul de apa uzata;


Solutii: completarea periodica cu apa uzata si spalarea continua a suprafetei din jur prin
clorurare usoara;


• Inghetarea filtrului:


Cauza:  temperaturi scazute. 


Solutii: scaderea cantitatii recirculate si ajustarea orificiilor distribuitoarelor pentru a preveni
dispersia apei. 
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Epurarea biologica (ZUC)


ZUC cu Sistem Liber de curgere a apelor pe suprafață (FWS)


Constau din bazine  umplute cu pământ, vegetație nativă plantată ( papură, stuf ).


Apa uzată curge la adâncimi de 10 ... 30cm  și este expusă atmosferei, vântului și luminii soarelui.


Are doua zone: anoxică / anaerobă - jos si  zonă aerobă la suprafață, oxigenată din atmosferă prin re-
aerare, ca urmare a mișcării plantelor în vânt. 


In straturile respective se petrec procese fizice, chimice și biologice  care elimină poluanții.
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Epurarea biologica (ZUC)


ZUC cu Sisteme de Curgere Orizontală a AU (HF)
Paturi cu adincimea de 0,5... 1m,, impermiabile , implute cu petris (3-32mm granulație) și nisip cuartuos.


Apele uzate se misca sub suprafața mediului poros care curge prin pori , în jurul rădăcinilor și rizomilor
plantelor. 


Debitul de apa este distribuit uniform pe toata latimea bazinului ca fluxul de apa sa fie orizontal.


AU sunt epurate în momentul în care acestea intră în contact cu mediul de filtrare și rădăcinile plantelor.
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Epurarea biologica (ZUC)


ZUC cu Curgere Verticală a AU   (VF) 
Paturi de filtrare cu adâncimea totală de la 0,90m la 1,20m cultivate cu plante acvatice.


AU sunt distribuite uniform la suprafața zonelor umede printr-o rețea de conducte perforate; 


Pe fundul patului se prevede o retea de  drenaj, construita din tuburi de colectare și de aerare perforate; 


Patul cu drenaj are o pantă de 1 %. 
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Epurarea biologica. (ZUC cu Curgere Verticală a AU) 


Patul de filtrare conține 3 straturi:


- I strat de jos din pietriș pentru drenaj (minim 20cm );


- II strat de sus - nisip cuartuos (50...70cm );


- III strat de pietriș fin cu granulatia de 2..8mm(strat de suprafață cu grosimea de 
cel putin 30cm). 


Miscarea apei in flux intermitent, descendent nesaturat,  descendent saturat.


Procesul are doua faze: 


I- epurare intensiva in anotimpul cald, cind creste si se dezvolta vegetatia:


II- faza de uscare, anotimpul de iarna.
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Epurarea biologica (ZUC)


ZUC – statia de epurare a AU or. Orhei
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Epurarea biologica tertiara (Indepartarea azotului)


• In compozitia AU orasenesti azotul total se regaseste sub forma de :


amoniac liber – 60%;azot organic – 35%; nitriti,nitrati – 5%.


Dupa treapta biologica de epurare:


• NH4 – 70%:Norg – 20%; nitriti,nitrati – 10%.


Dupa treapta biologica de epurare cu nitrificare:


NH4 – 3%:Norg – 5%; nitriti,nitrati – 90%.


Denitrificare – transformarea nitritilor si nitratilor in azot molecular . Reducere
azot total- 70…95%
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Epurarea biologica tertiara (Indepartarea fosforului)


Fosforul poate fi Inlaturat prin:


• precipitare chimica cu adaugarea de saruri de fier sau aluminiu (90%);


• Defosforizare biologica in conditii alternante aerobe si anaerobe .


• Eliminarea avansata a N si Pin conditii biologice se efectueaza in aceleasi
instalatii BANA cu nitrificare – denitrificare.


• Prioritate eliminare N sau P ?   Cel mai des N nitrificare – denitrificare, mai rar
defosforizare.


• Obligatoriu nlaturare si P - precipitare chimica.
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Strategia de imbunatatire a epurarii apelr uzate


• Pentru dezvoltarea unei strategii de imbunatatire a gestionarii si performantei
instalatiilor de epurare a apelor uzate si generarea unor beneficii pe termen
lung, sunt necesare:


• Introducerea unor proceduri de inspectare, operare, intretinere si monitorizare, 
precum si intocmirea de liste de verificare a masurilor ce se impun; 


• Dezvoltarea de proceduri pentru gestionarea deversarilor periculoase si a 
cazurilor de urgenta.


• Calificarea personalului si imbunatatirea cunostintelor despre procesele
tehnologice din SE  si cele de laborator prin instruire.


• Stabilitatea personalului si cointeresarea acestuia;


• Stabilirea unor costuri unitare pentru fiecare instalatie de epurare aparte.
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Tratarea si evacuarea namolului


In procesul de epurare a apelor uzate in statia de epurare rezulta mai multe tipuri
de namol:


• Namol primar, rezultat din decantorul primar;


• Namol activ, rezultat ca namol in exces din decantorul secundar;


• Namol de la treapta de epurare secundara;


• Namol amestecat, format din namol primar si namol in exces.


• Namolurile acumulate in cadrul proceselor de tratare a apelor uzate trebuie
prelucrate cu recuperarea substantelor utile si atat de avansata incat sa nu 
puna probleme la introducerea in natura. 
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Tratarea si evacuarea namolului


• In tehnologia de prelucrare - 4 faze importante:


• Concentrarea namolului;


• Stabilizarea (anaeroba sau aeroba) namolului;


• Deshidratarea namolului;


• Depozitarea finala.


Alegerea metodelor de tratare a materiei solide depinde de cantitatea de 
substante solide generate si de alte conditii specifice sitului. Procedeele de 
tratare si eliminare a namolurilor (de la statiile de epurare) trebuie sa respecte
principiile privind emisiile de oxizi de carbon si alte gaze cu efect de sera.
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Tratarea si evacuarea namolului


Schema simplificată de prelucrare a nămolului


Implementat de


24/02/2016







Page 89


Tratarea nămolului. Fermentarea anaeroba


• Fermentarea anaeroba este un proces bacteriologic desfasurat in lipsa
oxigenului. 


• Procesul poate fi:


- termofil, temperatura de 53...55°C;


mezofil,  temperatura de 33...37°C;


Desi permite un timp de retentie scazut (prin urmare rezervoare mai mici), 
fermentarea termofila este mult mai costisitoare din perspectiva consumului de 
energie.


• In urma fermentarii anaerobe se generareaza biogaz ce poate fi folosit pentru
cogenerarea de energie electricia si incalzire. 


• La statiile de epurare mai mari, excesul de electricitate poate fi exportat catre
schema de alimentare regionala.
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Tratarea namolului. Fermentarea aeroba/stabilizarea


• Mineralizare aeroba este un proces bacteriologic desfasurat in prezenta
oxigenului. 


• In conditii aerobe, bacteriile consuma rapid materiile organice si le transforma
in bioxid de carbon care se degaga si namol stabilizat. 


• Neajunsuri: 


Costurile de exploatare sunt mult mai mari din cauza consumului ridica de 
energie pentru insuflarea oxigenului (timpul de aerare este de ordinul 6...10 zile).


Avantaje: - Disparitia mirosului neplacut; 


- Solutie simpla de deshidratare.
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Tratarea namolului. deshidratarea namolului


Necesitatea deshidratarii namoluluio consta in:


• Reducerea volumului de namol vehiculat si deci se usuraza transportarea
acestuia;


• Apa de la deshidratare se returneaza direct in SE.


• Deshidratarea - in conditii naturale sau artificiale :


Deshdratarea naturala - paturi/platforme de uscare.


Neajunsuri: miros neplacut, daca namolul nu a fost stabilizat.


• Deshidratarea mecanica:


- centrifugare - concentrat pana la 25...35%.


- “Stoarcerea” prin presare cu folosirea de  filtre presa cu placi, filtre presa cu 
banda , filtre cu vacuum, concentratia in substata uscata poate fi  de 20...25%. 
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1 Analiza financiară și rapoartele financiare 


Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a companiilor de apă 
şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa rezultatele în viitor. Prin cunoașterea post 
faptică, curentă şi previzională a activităţii companiei, a rezultatelor interne şi a 
cauzelor care le-au generat, analiza contribuie la cunoaşterea continuă a eficienţei 
utilizării resurselor umane, materiale şi financiare. Deoarece obiectivul principal îl 
constituie maximizarea valorii patrimoniului, eficiența cu care a fost folosit capitalul 
investit constituie obiectivul central al diagnosticului financiar.  


Obiectivele de bază ale analizei financiare le constituie:  


 Descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  


 Diagnoza şi reglarea activităţii companiei de apă;  


 Întărirea autonomiei economico – financiare;  


 Creşterea eficienţei economice;  


 Fundamentarea deciziilor financiare;  


 Informarea companiei cu cerinţele standardelor.  


Îndeplinind o dublă funcţie de diagnoză şi reglare, analiza economico- financiară 
constituie un instrument indispensabil al conducerii eficiente a activităţii companiei de 
apă. Analiza financiară fundamentează întreaga politică economico- financiară viitoare 
a companiei, constituie o condiţie cheie pentru elaborarea şi aplicarea unor decizii 
raţionale, stă la baza efectuării de expertize, reorganizării sau vânzării activelor.  


Analiza financiară îndeplinește următoarele funcții:  


 De informare;  


 De evaluare a potenţialului tehnico-economic;  


 De realizare a gestiunii eficiente a patrimoniului companiei; 


 De realizare a relațiilor cu mediul extern.  


Reieșind din cele expuse rolul analizei economico-financiare poate fi sistematizat 
astfel:  


 Analiza financiară reprezintă un mijloc indispensabil în elaborarea unor planuri 
reale, temeinice fundamentate din punct de vedere ştiinţific;  


 Analiza financiară în acelaşi timp este un instrument operativ de cunoaştere şi de 
reglare a procesului îndeplinirii planului;  


 Analizei financiare îi revine rolul de a contribui la asigurarea unui echilibru 
permanent la îmbunătățirea rezultatelor economico-financiare.  


1.1 Sursele de date şi organizarea muncii de analiză  


La nivelul companiei sistemul de informare necesar analizei se formează din 2 mari 
categorii de surse:  


Sursele interne care reflectă funcţia propriu-zisă a companiei, stările acesteia în 
anumite momente şi este asigurată de sistemele de evidenţă contabilă. Sursa 
principală necesară analizei financiare o constituie raportul financiar care este alcătuit 
din :  


 bilanţul contabil , care furnizează conducerii companiei elementele de bază 
necesare pentru selectarea direcţiilor de dezvoltare, modelelor de optimizare a 
procesului de producţie şi de desfacere politicii financiare, investiţionale şi de 
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creditare. Bilanţul contabil creează condiţii de analiză a proceselor şi 
fenomenelor din sfera de interes a companiilor sub aspect dialectic pentru 
determinarea relaţiei dintre cauze şi efecte în vederea luării măsurilor de reglare 
şi de stabilire a unor norme;  


 raportul de profit și pierderi, care evidenţiază veniturile şi cheltuielile pentru o 
anumită perioadă de timp, grupate în funcţie de natura lor precum şi rezultatul 
exerciţiului concretizat în profit sau pierdere. Scopul urmărit de acest raport este 
de a prezenta rezultatul unei afaceri comparând venitul obţinut în decursul unei 
perioade cu cheltuielile efectuate pentru obţinerea profitului, oferind posibilităţi de 
a urmări în evoluţie sarcinile stabilite pentru companie şi de a furniza informaţii 
necesare pentru luarea deciziilor; 


 raportul privind fluxul mijloacelor băneşti sintetizează tranzacţiile în numerar 
pentru o anumită perioadă de timp. Este destinat să arate modul în care 
activităţile companiei au afectat lichiditatea şi solvabilitatea acestuia, relaţia dintre 
fluxurile de numerar din activitatea operaţională, investiţională şi financiară. Acest 
raport oferă informaţii necesare analizei surselor de încasări şi plăţi în numerar.  


 raportul privind fluxul capitalului propriu furnizează informaţii privind structura 
capitalului propriu;  


 anexele raportului financiar.  


 


Surse externe sunt necesare orientării activităţii companiei şi adaptării ei la schimbările 
ce pot avea loc brusc în mediul economic şi ajută la dimensionarea unor noi obiective 
strategice.  


Informaţiile externe în funcţie de natura domeniului la care se referă pot fi structurate 
astfel:  


 tehnologice;  


 economico-financiare;  


 juridice;  


 fiscale.  


Informaţiile utilizate trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:  


 utilitatea;  


 profunzimea;  


 vechimea informaţiei;  


 costul;  


 executarea informaţiei; 


În practica cotidiană munca de analiză economico-financiară necesară procesului 
managerial trebuie să parcurgă următoarele etape:  


 stabilirea tematicii, care conţine principalele aspecte şi probleme ale activităţii 
economico-financiare supuse investigării;  


 culegerea şi sistematizarea informaţiei economico-financiare; 


 prelucrarea şi studierea datelor; 


 formularea concluziilor, pe baza cărora se vor stabili şi se vor lua măsuri ce vor 
permite îmbunătăţirea rezultatelor activităţii economico-financiare.  
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Întocmirea rapoartelor financiare constituie principala etapă de finalizare a 
procesului contabil.  


Rapoartele financiare reprezintă totalitatea sistematizată de indicatori ce 
caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existentă şi fluxul capitalului propriu şi 
al mijloacelor băneşti ale companiei pe o perioadă de gestiune. Scopul rapoartelor 
financiare îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor 
reali şi potenţiali: privind situaţia financiară a companiei, indicatorii activităţii acesteia şi 
fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele economice şi datoriile companiei, 
componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările lor, 
fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice. 


Scopul rapoartelor financiare îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile unui 
cerc larg de utilizatori, fiecare din ei având interesul de un anumit gen de informaţie. 


Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la : 


 activele şi pasivele întreprinderii; 


 profitul net al întreprinderii; 


 fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune. 


Această informaţie este utilă pentru utilizatorii rapoartelor financiare în aprecierea 
capacităţii companiei de a plăti dividende şi dobânzi şi a achita datoriile în termenele 
stabilite. 


În baza informaţiei rapoartelor financiare se calculează o serie de indicatori de 
apreciere a structurii patrimoniului şi surselor de finanţare, rentabilităţii economice şi 
financiare, productivităţii muncii, vitezei de rotaţie a activelor şi datoriilor, lichidităţii etc., 
care servesc pentru analiza economico-financiară a companiei. Prin compararea 
acestor indicatori în dinamică se poate aprecia cum au evoluat aceştia pe parcursul a 
câtorva ani, precum şi de efectuat previziuni cu privire la evoluţia lor în viitor. 


Situaţiile financiare transpun diversele activități de business ale companiei într-un set 
de cifre mai mult sau mai puţin obiective, care însă ne oferă informaţii valoroase 
despre performanța companiei, despre eventualele sale probleme si despre potențialul 
său viitor. 


Sunt numeroase categorii de persoane interesate de situaţiile financiare ale unei 
companii, pornind de la manageri înșiși, și continuând cu furnizorii săi – parteneri 
comerciali, creditorii, investitorii si, nu în ultimul rând, instituțiile statului. Desigur, tipul 
analizei diferă semnificativ in funcţie de interesul fiecărei entităţi: 


 Pe plan intern, managerii trebuie să cunoască poziția financiară curentă a 
companiei (performanța și problemele) însă nu trebuie să se oprească aici, rolul 
lor continuând cu funcțiile de planificare (prin proiecții de situații financiare) și 
control; 


 Un furnizor este în primul rând interesat de lichiditatea companiei, pentru că 
drepturile sale sunt, în general, pe termen scurt si atunci capacitatea companiei 
de a plăti e cel mai bine reflectată prin indicatorii de lichiditate; 


 Un creditor care, de obicei, împrumută pe termene medii sau lungi contra unei 
remunerații, este interesat mai mult de capacitatea companiei de a genera cash-
flow pe termen mediu și lung în vederea acoperirii serviciului datoriei. În acest 
caz, aceştia vor analiza în amănunt structura de capital a societății (natura 
surselor de finanţare), felul în care acestea sunt folosite (structura activelor), 
ciclul de conversie a numerarului și evoluţia profitabilității; 
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 Investitorii sunt interesați de evoluţia profitabilității, volatilitatea sau stabilitatea si 
trendul acesteia în timp. 


Așa cum s-a specificat și anterior, documentele financiare utilizate în analiza financiară 
sunt: 


 Bilanțul Contabil (BC), care evidenţiază activele, datoriile și capitalurile unei 
companii la un anumit moment (semestru sau an);  


 Raportul de Profit si Pierderi (RPP), care reflectă veniturile și cheltuielile 
cumulate într-o anumită perioadă de timp (semestru sau an); și  


 Balanțele de verificare, din care se poate recrea bilanţul contabil si RPP-ul 
valabile la data balanței respective.  


Utilizând anumite elemente cuprinse în aceste situații financiare se pot calcula o serie 
de indicatori financiari care permit analiza situației financiare a unei societăţi la un 
moment dat și compararea acesteia cu rapoartele specifice industriei din care face 
parte, în cazul nostru al sectorului de apă. 


În efectuarea acestui demers vă recomandăm: 


 Urmărirea indicatorilor financiari în evoluţie ( pe minim 2 perioade relevante ) 
pentru ca la fel de importantă este tendința în evoluţia financiară a companiei, 
furnizând semnale analistului; 


 Urmărirea elementelor din Bilanț ca procent din Total Active si a celor din RPP ca 
procent în Total Vânzări. Observarea fiecărui element bilanțier în termeni relativi 
(ca procente) relevă cu ușurință trendurile în zonele sensibile ale analizei, cum ar 
fi: profitabilitate, lichiditate, solvabilitate, îndatorare, compoziție; 


 Compararea nivelelor obţinute cu ale companiilor de nivel similar din aceeași 
industrie, în cazul nostru compararea între companiile de apă, atât pe plan intern, 
cât și pe plan extern dacă este posibil. 


1.2 Structura bilanțieră și (dez)echilibrul bilanțier 


Sintetic, bilanţul unei companii, fie că este abia la început sau este o companie cu 
vânzări de milioane de euro arată în felul următor: 


 


 


ACTIVE CURENTE 


 


Numerar 


Creanțe 


Stocuri 


 


PASIVE CURENTE 


 


Furnizori 


Personal 


Bugetul statului 


Credite pe termen scurt (<1an) 


 


  


ACTIVE FIXE 


 


FINANȚĂRI PE TERMEN 


MEDIU ȘI LUNG 


 


 


CAPITALURI PROPRII 


 


 


Egalitatea bilanțieră înseamnă că întotdeauna activele sunt egale cu pasivele. Activele 
sunt mijloacele (bunuri și drepturi) aflate la dispoziția societății pentru a produce 
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vânzări, și, ulterior, numerar, iar pasivele reprezintă mixul de resurse prin care se 
finanțează activele. 


În timp ce activele sunt întotdeauna egale cu pasivele, nu acelaşi lucru se întâmplă cu 
activele curente și pasivele curente, respectiv cu activele fixe si pasivele pe termen 
lung, iar aici intervine noțiunea de echilibru bilanțier. 


Din necesitatea corelării resurselor cu mijloacele, activele pe termen lung ar trebui 
finanțate cu surse pe termen lung (capitaluri proprii si alte datorii pe termen lung = 
capitaluri permanente), iar datoriile pe termen scurt ar trebui să fie suport pentru 
activele curente. Nerespectarea acestei reguli va avea ca rezultat dezechilibrarea 
companiei, aceasta neavând suficiente active transformabile rapid în cash cu care să 
își acopere datoriile pe termen scurt. 


Cele 2 căsuțe situate între activele curente și activele fixe, respectiv între pasivele 
curente și cele pe termen lung au fost hașurate și colorate în roșu pentru a evidenția 
grafic zona unde poate să apară echilibrul, sau dezechilibrul bilanțier. 


Concret, situațiile de echilibru, respectiv dezechilibru bilanțier arată în felul următor: 


               Echilibru bilanțier             Dezechilibru bilanțier   


 


ACTIVE 
CURENTE 


PASIVE 
CURENTE 


 


ACTIVE 
CURENTE 


PASIVE 
CURENTE 


 


   


   


   


   


   


 


FINANȚĂRI PE 
TERMEN MEDIU 


ȘI LUNG 


 


ACTIVE FIXE 


 


   


   


 


ACTIVE FIXE 


 
FINANȚĂRI pe 
TERMEN LUNG 


 


   


   


 


CAPITALURI 
PROPRII 


 


CAPITALURI 
PROPRII 


 


   


   
   


 


Ar trebui menționat aici că este foarte important ca datoriile să fie clasificate corect în 
bilanț, astfel încât porțiunea curentă a unui credit pe termen lung să fie considerată cu 
scadență scurtă, iar împrumuturile asociați – finanţare pe termen lung. 


De asemenea, capitalurile acţionarilor finanțează de cele mai multe ori active fixe. Cu 
cât rezerva de capitaluri proprii pentru finanțarea activelor curente este mai mare, cu 
atât capacitatea de plată a tuturor datoriilor e mai bună. 


1.3 Model raport financiar 


Pentru a veni în sprijinul companiilor de apă din Republica Moldova, în cadrul acestui 
curs am dezvoltat și pregătit un model de raport financiar care să poată fi întocmit cu 
ușurință. Este realizat în format editabil Word, cu grafice prietenoase de asemenea în 
format editabil, pentru ca fiecare companie să poată utiliza și adapta propriilor nevoi 
modelul prezentat. Acesta este adaptat specificului din sectorul de apă moldovenesc. 


Acest model de raport financiar utilizează informațiile și datele cuprinse în bilanțul 
contabil, raportul de profit și pierderi, raportul privind fluxul capitalului propriu, raportul 
privind fluxul mijloacelor bănești și din balanța de verificare de sfârșit de semestru/an. 
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De asemenea cu ajutorul informațiilor cuprinse în documentele prezentate mai sus sunt 
calculați și indicatorii financiari relevanți sectorului de apă. 


Modelul de raport financiar este anexa nr. 1 aferentă acestui modul de curs, este 100 
% editabilă atât graficele cât și tabelele. 


Anexa nr. 2 reprezintă modelul de raportare financiară prevăzută de legislația 
Republicii Moldova, acesta fiind Raportul financiar anual succint, iar Anexa nr. 3 – 
Raportul financiar anual complet. Aceste două anexe nu au mai fost introduse în 
Modulul de curs, ci sunt puse la dispoziția cursanților în variantă Word editabilă. 
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2 Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal utilizați în 
analize financiare și rapoarte financiare 


Indicatorii reprezintă o modalitate utilă de a exprima o cantitate în relaţie cu alta, de 
obicei sub forma unui coeficient. În practică, indicatorii sunt folosiți pentru a comunica 
valoarea companiilor şi a valorilor mobiliare. Este important de reţinut faptul că un 
indicator prezintă un aspect legat de performanţa unei companii, indicând ce s-a 
întâmplat, dar nu şi de ce s-a întâmplat. 


Indicatorii nu sunt standardizați, iar numărul de astfel de indicatori ce pot fi creați sau 
utilizați este practic nelimitat. De aceea, formule şi chiar nume de indicatori pot fi diferiţi 
de la analist la analist sau de la bază de date la bază de date. Există totuşi indicatori 
larg acceptaţi care  şi-au dovedit utilitatea în analizele financiare. 


Valoarea pe care o aduce utilizarea indicatorilor într-o analiză constă în faptul că permit 
analistului să evalueze perfomanţele din trecut, să evalueze situația financiară actuală 
a companiei și să obțină perspective utile pentru estimarea rezultatelor viitoare. 


Datorită numărului mare de indicatori, este util să ne gândim la aceştia în funcţie de 
categorii mai largi bazate pe ce aspecte de performanţă sunt destinaţi să detecteze. 
Astfel, avem indicatori de activitate, indicatori de lichiditate, indicatori de solvabilitate, 
indicatori de profitabilitate şi indicatori de evaluare. De reţinut este faptul că aceste 
categorii nu se exclud reciproc, unii indicatori putând fi folosiţi în măsurarea mai multor 
aspecte financiare. 


Importanța calculării indicatorilor economico-financiari constă în cunoaşterea evoluției 
acestora și în compararea cu exercițiile financiare precedente, ceea ce oferă 
conducerii companiei de apă, posibilitatea de a efectua analize economico-financiare 
cu impact în procesul decizional.  


De asemenea, cunoaşterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite 
efectuarea de comparații cu alte companii de apă, autohtone sau internaționale. 


Caracteristicile principale ale indicatorilor financiari sunt: 


 Măsurabilitatea; 


 validitatea / disponibilitatea; 


 realismul; 


 planificarea în timp; 


 claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare sau constante; 


 fiabilitatea / precizia. 


Indicatorii utilizați în procesele de monitorizare trebuie să respecte următoarele cerințe: 


 Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obţinute; 


 Să fie utilizabili la intervale regulate de timp; 


 Să fie durabili pe termen lung; 


 Să fie verificabili; 


 Să fie potriviți pentru specificul sectorului de apă; 


 Să fie clari pentru procesul de analiză; 


 Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste; 


 Datele necesare pentru măsurarea lor să fie accesibile și disponibile în timp util și 
la un cost convenabil / rezonabil. 
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În anexa nr. 1, Model raport financiar, am utilizat doar o selecție de indicatori financiari. 


În continuare însă vă prezentăm o gamă largă de indicatori financiari, care pot fi utilizați 
și incluși în rapoartele financiare în funcție de cât de complex se dorește raportul sau în 
funcţie de rolul pe care acest raport financiar trebuie să îl îndeplinească. Raportul 
financiar întocmit pentru Consiliul de Administrație poate fi diferit față de cel pregătit 
Acționarilor sau Instituțiilor finanțatoare. 


Analiza financiară cuprinde următoarele categorii de indicatori: 


 Indicatori de lichiditate; 


 Indicatori de solvabilitate/solvabilitate pe termen lung; 


 Indicatori de activitate (de gestiune); 


 Indicatori de profitabilitate; 


 Indicatori de risc; 


 Alţi indicatori utilizaţi în practică de analişti. 


 Indicatori de lichiditate; 


Indicatorii de lichiditate se concentrează pe fluxurile de numerar şi au rolul de a măsura 
capacitatea unei companii de a-şi îndeplini obligațiile pe termen scurt, sub 1 an. Altfel 
spus, lichiditatea măsoară cât de repede activele unei companii pot fi convertite în 
numerar. 


Indicatorii din această grupă arată capacitatea activelor din cadrul companiei de a se 
transforma în bani, fără riscuri. 


Lichiditatea absolută (lichiditatea de gradul I)  


Acest indicator arată în ce măsură compania poate să-şi achite datoriile pe termen 
scurt din contul mijloacelor băneşti. 


 


 


 


Lichiditatea intermediară (de gradul II)  


În calculul acestui indicator sunt cointeresați și creditorii. El ne arată ce parte din 
datoriile pe termen scurt (TS) pot fi achitate din contul mijloacelor băneşti, hârtii de 
valoare, creanţelor care vor fi plătite de către companie. 


 


 


 


Lichiditatea curentă (de gradul III sau coeficientul total de achitare) 


Acest indicator ne arată dacă compania dispune de suficiente mijloace pentru a-şi 
achita obligaţiunile în perioada raportată. În calculul acestui indicator sunt cointeresați 
de obicei acționarii. 


 


 


 


Valoarea recomandată și acceptabilă este în jur de 2. Deci, cu cât valoarea acestuia 
este mai mare, cu atât situaţia companiei de apă este mai bună. 


L absolută = 
𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒 𝑏ă𝑛𝑒ș𝑡𝑖


𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡
 


L intermediară = 
𝑀𝑖𝑗𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒 𝑏ă𝑛𝑒ș𝑡𝑖+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖ț𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑇𝑆 + 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑛ț𝑒 𝑝𝑒 𝑇𝑆


𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡
 


L curentă = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒


𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡
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 Indicatori de solvabilitate/solvabilitate pe termen lung 


Indicatorii de solvabilitate măsoară capacitatea unei companii de a-şi îndeplini 
obligaţiile pe termen lung. Ratele de solvabilitate furnizează informaţii privind cantitatea 
relativă de creanţe din structura capitalului unei companii, precum şi gradul de 
adecvare al câştigurilor şi fluxului de numerar pentru a acoperi cheltuielile cu 
dobânzile, ratele și alte cheltuieli fixe (cum ar fi leasing sau plăți de închiriere). 


Gradul de îndatorare generală 


Acest indicator măsoară raportul dintre datoriile totale şi capitalurile proprii ale 
companiei. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât solvabilitatea este mai 
scăzută. 


 


 


 


Dacă acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza că întreprinderea 
de apă și-a consumat întreaga capacitate de îndatorare și nu dispune de o marjă de 
manevră în cazul unor evenimente viitoare nefavorabile. 


Dacă tendința de evoluţie a indicatorului este ascendentă, aceasta ar putea însemna 
că profiturile sunt prea scăzute pentru a putea acoperi nevoile companiei. 


Dacă evoluţia este descendentă, atunci s-ar putea ca întreprinderea să se afle într-o 
situație favorabilă și să fie în măsură să pregătească terenul pentru o viitoare 
expansiune sau investiție. 


 


Rata de solvabilitate generală 


Acest indicator măsoară procentajul din activele totale finanțat prin datorii. În general, o 
datorie mai mare presupune risc financiar mai ridicat şi deci solvabilitate mai scăzută. 


 


 


 


 


 Indicatori de activitate (de gestiune) 


Indicatorii de activitate măsoară eficienţa unei companii în efectuarea sarcinilor zilnice 
precum colectarea creanţelor şi managementul inventarului. Mai mult, acești indicatori 
reflectă cât de eficientă este gestionarea capitalului şi a activelor pe termen lung. 


Indicatorii de activitate furnizează informaţii cu privire la: 


o viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale companiei; 


o capacitatea companiei de a controla capitalul circulant și activităţilor 
comerciale de bază ale companiei. 


 


 


 


 


Grad înd. gen. = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖


𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖
 


R solv. gen. = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
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Vit. rotație credite furnizori = 
𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜𝑟𝑖


𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
 𝑥 365 


Vit. rotație active imob. = 
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖


𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒
  


Vit. rotație active circ. = 
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖


𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
  


Vit. rotație active totale = 
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
  


Viteza de rotaţie a debitelor-clienți   


Când valoarea indicatorului este mare, rezultă că în companie sunt probleme legate de 
controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțele sunt mai greu de încasat 
(clienți răi platnici). Compania trebuie să ia măsurile care se impun pentru urgentarea 
încasării acestora.   


 


 


 


Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori 


Indicatorul exprimă numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la 
furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali. 


 


 


 


Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 


Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru 
realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficienţa managementului 
activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea 
acestora. 


 


 


 


Viteza de rotaţie a activelor  circulante 


Acest indicator caracterizează eficienţa  cu care sunt folosite activele circulante ale 
unei companii. 


 


 


 


Viteza de rotaţie a activelor totale 


Acest indicator măsoară capacitatea de ansamblu a unei companii de a genera 
venituri, cu un anumit nivel de active. Un raport scăzut poate indica ineficiență sau de 
intensitate relativă a capitalului activității respective. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vit. rotație debite clienți = 
𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛ț𝑖


𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
 𝑥 365 
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Pr. brut  = 
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡


𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 
 𝑥 100 


 Indicatori de profitabilitate 


Indicatorii din această grupă exprimă eficiența companiei de apă în realizarea de profit 
din resursele disponibile. 


Marja profitului brut 


Această marjă indică procentul de venituri disponibile să acopere cheltuielile 
operaţionale şi alte cheltuieli. O marjă a profitului brut ridicată indică o combinaţie de 
preț al produsului ridicat şi un cost de producţie mai scăzut. 


 


 


 


O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că întreprinderea nu este 
capabilă să își controleze costurile de producţie sau să obțină un preț optim de 
vânzare. 


Marja profitului operaţional 


Această marjă măsoară procentajul profitului operaţional din cifra de afaceri. De 
asemenea, arată capacitatea unei companii de a genera valoare adăugată pentru 
acţionari. 


 


 


 


EBIT fiind profitul înainte de dobânzi şi impozite. 


Rentabilitatea economică 


Acest indicator măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza activelor sale. Cu 
cât indicatorul are o valoare mai mare, cu atât mai mult profit este generat de un 
anumit nivel de active. 


 


 


 


Rentabilitatea financiară 


Acest indicator măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza capitalului 
propriu. O valoare mare a indicatorului înseamnă că o investiție mică a acţionarilor a 
fost transformată într-un profit mare. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pr. op.  = 
𝐸𝐵𝐼𝑇


𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 
 𝑥 100 


R ec.  = 
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 
  


R fin.  = 
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡


𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖 
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 Indicatori de risc 


Gradul de îndatorare 


Capital împrumutat = credite peste 1 an 


Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an 


Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și 
posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capitalul social. 


Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%. 


 


 


 


Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 


Acest indicator determină de câte ori entitatea achită cheltuielile cu dobânda. Cu cât 
valoarea acestuia este mai mică, cu atât poziția companiei este mai riscantă. 


 


 


 


 Alți indicatori utilizați în practică de analiști 


Excedentul Brut din Exploatare (EBE) 


Excedentul brut din exploatare este excedentul generat de activitățile de exploatare 
după plata cheltuielilor cu forţa de muncă. Acesta poate fi calculat din valoarea 
adăugată la costul factorilor fără a adăuga costurile cu personalul. Este o sursă 
potențială de autofinanțare şi de remunerare a creditorilor, a statului și a acționarilor. 


  


EBIT  


EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poate fi tradus în limba română prin profitul 
înainte de dobânzi şi impozite. Acest indicator reprezintă profitul obţinut înainte de 
remunerarea statului prin impozitul pe profit plătit și a creditorilor prin plata dobânzilor. 


 


 


 


EBITDA 


EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) poate fi 
tradus în limba română prin profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi 
amortizare. Conform standardelor internaţionale deprecierea se referă la imobilizări 
corporale, iar amortizarea la imobilizări necorporale. Ca interpretare, acest indicator 


Grad îndatorare  = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 î𝑚𝑝𝑟𝑢𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡


𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 
 𝑥 100 


Acoperirea dobânzilor  = 
𝐸𝐵𝐼𝑇


𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑐𝑢 𝑑𝑜𝑏â𝑛𝑑𝑎 
  


EBE  = Marja comercială +  Producția exercițiului –  Cheltuieli externe +


 Venituri din subvenții de exploatare (inclusiv cele pentru salarii)  −


 Cheltuieli de personal −  Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 


EBIT = Profit brut + Cheltuiala cu dobânda 
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arată câți bani generează o companie din activitatea sa curentă, înainte de a-și plăti 
datoriile, taxele și amortizările. EBITDA este utili în evaluarea performanțelor unei 
companii, fiind o aproximare a cash flow-ului din operațiuni. 


 


 


 


 


 


Aceştia sunt principalii indicatori pe care o companie ar trebui să-i calculeze în 
momentul în care se face analiza patrimonială pe baza situaţiilor financiare. 
Interpretarea acestor indicatori scoate în evidență riscul de insolvabilitate a companiei. 
Aceasta constă în incapacitatea companiei de a-și onora angajamentele asumate față 
de terţi. 


Analiza elementelor de activ și de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune 
și realizarea unei abordări juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil, 
capitalurile proprii sunt la nivelul activului net și reprezintă interesul rezidual al 
acţionarilor/asociaților. 


Se constată că acele companii care dispun de lichidități insuficiente, fie pentru 
acoperirea datoriilor contractate, fie pentru finanțarea creșterii economice, sunt de fapt 
niște societăţi cărora le lipsește flexibilitatea financiară, situație pe care utilizatorii de 
situații financiare și in special acționarii trebuie să o cunoască. 


 


 


 


EBITDA = Profitul net +Cheltuiala cu impozitul + Cheltuiala cu dobânda + 


Cheltuiala cu amortizarea 


 



http://www.pfa-carteaverde.contabilul.ro/?cs=138307





 
Anexe: 


 
(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 


 


 
Anexa 1. Model de raport financiar 


 
Anexa 2. Raportarea financiară anuală succintă 


 
Anexa 3. Raportarea financiară anuală completă 


 


Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, analiza 
financiară și rapoartele financiare 
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Pe data de ZZ.LL.2015 a avut loc ședința Consiliului la care a fost prezentată darea de seamă 
a Î.M Apă-Canal Numele companiei pentru anul 2014. Darea de seamă a fost prezentată de 
Șeful întreprinderii: 
 
Întreprinderea Municipală “Apă-Canal” Numele companiei a fost întemeiată conform Deciziei 
Consiliului Municipal Nume nr. XX din ZZ LUNĂ AAAA ca rezultat al reorganizării Întreprinderii 
de Nume înregistrată sub nr. XYZ din ZZ.LL.AAAA cu transmiterea accesiunilor în drepturi şi 
obligații, precum şi terenul aferent ei. 



Personalul de activitate constituie X persoane. Scopul activităţii este aprovizionarea cu apă 
potabilă şi evacuarea, epurarea apelor menajere şi reziduale ale urbei. 



În componenţa Întreprinderii Municipale „Apă – Canal” Cahul intră următoarele subdiviziuni: 



1. secţia apeduct 



2. secţia de canalizare 



3. secţia de exploatare a rețelelor de apeduct şi canalizare 



4. secţia abonament şi relaţii cu clienţii. 



Secţia apeduct 



Este compusă de un complex de tratare a apei potabile cu o capacitate de producere de X mii 
m³ în 24 de ore.  



În afară de aceasta din componenţa secţiei mai fac parte X staţii de pompare.  



În decursul, anului 2014 de către colectivul secţiei au fost prelucrate X mii m³ de apă brută. În 
comparaţie cu anul 2013 volumul de apă captat s-a majorat/micșorat cu X mii m³, sau       X 
%. 



Volumul apei facturate a atins cifra de X mii m³ şi este mai puțin/mai mult decât în anul 
precedent cu X mii m³ de apă potabilă sau X %. 



Pierderile de apă în anul 2014 s-au majorat/micșorat față de anul 2013 cu X %. 



Din volumul total facturat de X mii m³, către populație au fost facturate X mii m3 sau X %,      X 
mii m³ au fost facturate organizațiilor bugetare sau X % şi X mii m³ sau X % au fost facturate 
întreprinderilor. 



Ca rezultat a fost obţinut un venit în sumă totală de X mii lei. Cheltuielile pe secţia apeduct au 
constituit X mii lei. Sine costul tratării unui m³ de apă potabilă a constituit X lei/m³, pe când 
tariful real era X lei/m³ ceia ce a adus la pierderi/profit în sumă de X mii lei. Rentabilitatea 
rezultată astfel este unul pozitiv/negativ, fiind de (– 14,9%). 



În vederea reducerii pierderilor sunt  necesare mai multe măsuri, și anume: 



 de renovat tronsonul de apă SP – X la stația de tratare, 



 renovarea stației de tratare,  



 de continuat contorizarea consumatorilor, 



 de identificat consumatorii care fură apa, atât în rândul populației cât și a 
întreprinderilor, introducerea bonificării angajaților care depistează consumatori care 
fură apa, 



 de identificat și înlocuit tronsonul X, cu cele mai mari pierderi în rețea, 



 etc. 



Colectivul secţiei a întreprins mai multe măsuri pentru întreținerea infrastructurii. Așa, au fost 
executate lucrări capitale şi curente în sumă de X mii lei. Investițiile fiind la un nivel scăzut, 
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rezultatul măsurilor întreprinse nu are un impact major asupra reducerii pierderilor. Pentru a 
realiza acest lucru este nevoie de alocarea unor sume mai mari din bugetul Î.M. 



Secţia de canalizare 



A doua secție în componenţa întreprinderii este cea de epurare a apelor reziduale. Ea dispune 
de un complex de epurare cu capacitatea de producere de X mii m³ în 24 ore . În afară de 
aceasta în componenţa secţiei sunt X staţii de pompare situate în raza orașului/localității. 



În anul 2014 prin complexul de epurare al apelor reziduale au fost epurate până la cerinţele 
normativelor în vigoare X mii m³ din care numai X mii m³ au fost facturate, diferența de volum 
epurat reprezentând apele pluviale şi freatice care pătrund în rețele de canalizare prin fisuri 
(volum infiltrații). Tariful mediu pentru epurarea apelor reziduale a constituit X lei pentru un m³ 
de apă reziduală. La rândul său sine costul este de X lei pentru 1 m³, costurile reale fiind mai 
mari/mai mici cu X %. 



Prin urmare venitul total pe secţie a fost de X mii lei, iar cheltuielile au constituit X mii lei, ceia 
ce a adus la pierderi/profit în sumă de X mii lei. 



Colectivul secţiei a întreprins mai multe măsuri pentru întreținerea infrastructurii. Așa, au fost 
executate lucrări capitale şi curente în sumă de X mii lei. Investițiile fiind la un nivel scăzut, 
rezultatul măsurilor întreprinse nu are un impact major asupra reducerii costurilor de epurare. 
Pentru a realiza acest lucru este nevoie de alocarea unor sume mai mari din bugetul Î.M., ca 
și în cazul secției apeduct. 



Secţia de exploatare a rețelelor de apeduct şi de canalizare 



Alt sector în componenţa  întreprinderii  este cel care se ocupă cu exploatarea rețelelor 
magistrale, ale aducțiunilor şi de distribuție a apei potabile, şi de evacuare a apei  menajere. 



De către colectivul sectorului se deservește și administrează X km de rețele, din care X km 
de rețele magistrale, X km de aducțiuni şi X km de rețele de distribuție. În afară de acestea se 
exploatează și administrează X km rețele de canalizare cu diferite diametre. 



În decursul anului 2014 la dispecerat au fost înregistrate X de petiții din care X cu privire la 
rețelele de apeduct  şi X cu privire la rețelele de canalizare. Cea mai mare parte au fost 
lichidate în decursul unei zile – X petiții sau X %, în decurs de 2 zile au fost lichidate – X petiții 
sau X % şi X petiții sau X % în mai mult de 2 zile. 



De către colectivul sectorului, în decursul anului 2014, au fost realizate 598 lucrări de branșare 
la rețelele de apeduct inclusiv în or. X – X buc.; în satul X – X buc. (total sunt Y buc.); satul Y 
–  X buc. (total sunt Y buc.); .; în satul Z – X buc. (total sunt Y buc.).  



S-au realizat reparații la X m rețele de apeduct cu diferite diametre și X m rețele de canalizare. 



În total au fost cheltuite pentru reparații curente și capitale pe rețelele de apă și canalizare X 
mii lei. Și această secție este subfinanțată din lipsă de fonduri. 



Secţia abonament şi relaţii cu clienţii 



Această secție a avut un rezultat pozitiv/negativ pe parcursul anului 2014, și anume: au fost 
citite datele contoarelor de X mii ori. Rata de colectare la consumatorii casnici a fost de X % 
ceea ce a avut ca și rezultat reducerea datoriei populației cu X mii lei. În decursul anului au 
fost înregistraţi X abonaţi noi. De către colaboratorii secţiei au fost instalate X de apometre noi 
şi X de apometre după testare, au fost curățite X filtre, au fost schimbate X apometre care nu 
au trecut testarea, au fost resigilate X de noduri de evidenţă la cererea consumatorilor. 



Tot de către colaboratori au fost depistate X de încălcări a regulamentului. Comisia, conform 
regulamentului prestărilor serviciilor de apă și canalizare,  a întocmit pentru fiecare caz în 
parte acte constatatoare cu aplicare de amenzi în sumă de X lei. Au fost deconectați X 
consumatori care au refuzat să achite datoriile și amenzile în urmă încălcărilor depistate de 
către controlori. 
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După verificarea și înlocuirea contoarelor clasa A și B cu contoare clasa C a rezultat  
majorarea indicilor cu X%. Prin urmare pe parcursul anului curent ne propunem să continuăm 
cu programul de înlocuire a contoarelor clasă A și B cu contoare clasă C. Această măsură 
demonstrându-se eficientă, prin generarea unor venituri suplimentare. 



Analiza economico-financiară a activității întreprinderii. 



În rezultatul activităţii de producere (fără activitatea financiară și investițională) întreprinderea 
a obţinut un venit  brut în sumă de X mii lei, sau cu X mii lei mai mult decât în anul 2013, 
datorat majorării tarifelor pentru serviciile de canalizare la agenții economici care nu 
beneficiază de serviciile de apă. Însă cheltuielile pentru perioada anului 2014 au constituit X 
mii lei. Astfel pierderile/profitul realizat din activitatea operațională pe parcursul anului 2014 
au constituit X mii lei. 



Analiza în dinamică pe ultimii 3 ani a acestor indicatori este prezentată în diagrama de mai 
jos. 
 



 



Din date putem observa tendința de majorare a costurile și cheltuielile întreprinderii, datorită 
creșterii prețurilor la resursele și materialele utilizate în procesul tehnologic, iar variația 
veniturilor este variabilă/constantă. Micșorarea/majorarea veniturilor până la X mii lei în 2014 
față de 2013 cu X mii lei se datorează micșorării/majorării altor venituri operaționale de la X 
mii lei în 2013, la X mii lei în 2014. În aceste venituri în 2013 conform evidenței contabile au 
fost incluse granturile oferite de GIZ/Guvern/Instituții financiare/, care se înregistrează ca și  
cheltuieli și venituri curente. Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru 2014 sunt descrise în cele 
ce urmează. 



Din venitul total obţinut pe întreprindere în 2014 în sumă de X mii lei, X mii lei au fost obţinute 
din activitate de bază a întreprinderii (aprovizionare orașului/localității/localităților cu apă şi 
evacuare apelor reziduale), iar  X mii lei au fost obţinute din alte activităţi economice, de 
exemplu: servicii pentru conectarea persoanelor fizice și juridice la rețele, eliberarea condițiilor 
tehnice, prestarea serviciilor de curățire a rețelelor de canalizare, evacuarea și transportarea 
deșeurilor lichide etc. 
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În costurile și cheltuielile întreprinderii pentru 2014 în mărime de X mii lei se includ: 



 X mii lei cheltuieli materiale, din care: X mii lei plata pentru energia electrică, X mii lei 
consumurile pentru reactivii chimici, X mii lei – combustibil și X mii lei alte consumuri 
materiale. 



 X mii lei cheltuielile cu amortizarea, 



 X mii lei plata impozitelor, din care: X mii lei - TVA, taxa pentru apa captată X mii lei, 
amenajarea teritoriului X mii lei, impozit funciar și imobiliar X mii lei și X mii lei – taxa 
pentru folosirea drumurilor. 



 X mii lei retribuirea muncii angajaților. 



 X mii lei contribuții privind asigurările sociale de stat și medicale obligatorii, 



 X lei pentru creditul Băncii Mondiale/BERD/BEI/Bănci comerciale, 



 X mii lei alte consumuri și cheltuieli (cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, 
costul de procurare a mărfurilor vândute, arenda operațională etc). 



 



 



  



Pierderea/Profitul net/ă a întreprinderii pe anul 2014 a constituit X mii lei, din care X  mii lei 
reprezintă diferența cursului valutar pentru datoriile pe termen scurt (X mii lei) și pe termen 
lung (X mii lei). Calculul diferenței de curs valutar pe termen lung se descrie mai jos. 



Retribuirea muncii 
angajaților



36,19%



Contribuții 
asigurori sociale și 



medicale 
obligatorii



9,28%
Cheltuieli cu 



energia electrică
12,99%



Consumuri 
materiale pentru 
reactivi chimici



6,22%



Combustibil
1,86%



Alte consumuri 
materiale



0,93%



Cheltuieli cu 
amortizarea…



Cheltuieli cu 
impozite și taxe



4,18%



Dobândă credite
3,76%



alte cheltuieli
6,03%



Cheltuieli Î.M. Nume- 2014
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Î.M. „Apă – Canal” Nume companie  



Diferența de curs valutar în anul 2014 în lei 



Nr. 



d/r 
Indicii  I tranşă II tranşă 



TOTAL 



 



1 
Soldul pentru credit din 
Ministerul Finanțelor la 
31.12.2014 



dolari 
SUA 



   



2 
Cursul valutar oficial la 
31.12.2014 



lei 
RM 



   



3 
Soldul în lei RM la 
31.12.2014 după cursul 
valutar (1x2) 



lei 
RM 



   



4 
Soldul după evidența 
contabilă la 31.12.2013 



lei 
RM 



   



5 
Diferența de curs valutar  (3-
4) 



lei 
RM 



   



Contract încheiat la ZZ.LL.AAAA  - X  x 12,05 = X mii lei 



Contract încheiat la ZZ.LL.AAAA  - X  x 10,41 = X mii lei 



 Total X mii lei 



         



În decursul anului 2014 Î.M. „Apă – Canal” Nume companie a defalcat în bugetele de diferite 
niveluri X mii lei. 



În afară de aceasta a fost plătită suma de X mii lei pentru  rambursarea creditului Băncii 
Mondiale/BEI/BERD, inclusiv X mii lei – din suma de bază şi X mii lei  - dobânda. 



Situaţia financiară a întreprinderii la data de 01.01.2015 este următoarea: 



          Datorii debitoare sunt în sumă de X mii lei, inclusiv: 



-      populația – X mii lei 



-      agenți economici –X mii lei 



Datoriile creditoare alcătuiesc X mii lei, inclusiv:   



1. pe termen lung (credite bancare) X 



2. pe termen scurt X 



      inclusiv:  împrumuturi Min. Fin. X 



a. dobânda Min. Fin. X 



b. datorii faţă de furnizori X 



c. datorii privind retribuţia muncii X 
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d. datorii faţă de personal X 



e. datorii privind asigurările X 



f. datorii privind impozitele X 



g. datorii privind concediile (provizion) X 



h. alte datorii X 



Pentru a determina eficienţa activităţii întreprinderii se analizează rentabilitatea activelor şi 
rentabilitatea vânzărilor. 



Rentabilitatea venitului din vânzări reprezintă capacitatea întreprinderii de a obține profit în 
rezultatul comercializării produselor şi prestării serviciilor, adică arată profitul la un leu de 
vânzări. 



Rentabilitatea activelor numită şi rentabilitatea economică reflectă nivelul profitului obţinut de 
la fiecare leu a mijloacelor investite în producţie. 



  



Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 



Profit/pierdere până la impozitare      



Venit din vânzări      



Rentabilitatea vânzărilor      



Rentabilitatea activelor      



  



Din datele tabelului observăm că pentru întreaga perioadă analizată rentabilitatea este 
pozitivă/negativă, ceea ce denotă înregistrarea profitului/pierderilor din activitatea 
desfășurată. Astfel în 2014 întreprinderea a obţinut X bani profit/pierderi la un leu de vânzări 
şi X bani profit/pierderi la fiecare leu de active. Creștere/Scăderea acestui indicator a fost 
determinată de ritmul creșterii/scăderii costurilor din vânzări mai mare ca ritmul creșterii 
veniturilor din vânzări, acesta din urmă asigurat din tarifele stabilite pe serviciile prestate. 



În ceea ce urmează vă prezentăm veniturile din producția facturată pentru fiecare localitate 
deservită de Î.M., și anume: 



Venituri din activitatea de bază (apă – canal)        X lei, din care: 



 Orașul 1                X  lei 



 Orașul 2                 X lei 



 Satul 1         X lei 



 Satul 2                    X lei 



 Satul 3                    X lei 



 Satul 4                    X lei 



 Satul 5        X lei 
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Așa cum se poate observa și în graficul de mai sus Orașul 1 facturează mai mult de jumătate 
din producția facturată totală. 



În următorul tabel se poate observa evoluția unor indicatori economico-financiari, aferenți 
ultimilor 3 ani, adică 2012,2013 și 2014. 



INDICATORI   ECONOMICO – FINANCIARI 



Nr. 
crt. 



INDICATORI U/M 
Realizări 



2010 



Realizări 



2011 



Realizări 



2012 



1. Venituri totale lei    



2. Cheltuieli totale lei    



3. Profit (+) , Pierderi(-)  (net) lei    



4 Nr. mediu personal nr.    



5. Productivitatea muncii (1/4) lei    



6. Fond total salarii(salarii brute)  lei    



7. Câștig mediu lunar (6/4) lei    



8. Ponderea salariilor în chelt.(6/2) %    



9. Rata profitului (3/1) %    



10. 
Cheltuieli la 1000 lei venit 
(2/1*1000) 



lei    



11. Rentabilitate (3/2) %    



Orașul 1



58,00%



Orașul 2



10,28%



Satul 1



9,30%



Satul 2



8,50%Satul 3



7,72%



Satul 4



4,10%



Satul 5



2,10%
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Productivitatea muncii a crescut/scăzut în ultimii ani ca urmare a… 



În graficele ce urmează sunt examinați în dinamică indicatorii lichidităţii, ai solvabilității 
generale şi a coeficientului de îndatorare totală a întreprinderii pe anii 2010-2014. 



Lichiditatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen scurt, iar 
solvabilitatea exprimă gradul de acoperire a surselor împrumutate cu active de care dispune 
întreprinderea. 



 



 Din diagrama prezentată observăm că indicatorii lichidităţii, care caracterizează capacitatea 
întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen scurt (TS) din diverse resurse (lichiditatea 
absolută - din mijloacele băneşti, lichiditatea  intermediară - din mijloacele băneşti, investițiile 
pe TS şi creanțele pe TS şi lichiditatea curentă - din active curente) au tendință continuă de 
scădere ceea ce denotă o diminuare a capacităţii de plată a întreprinderii. 



Această situație reflectă că întreprinderea se confruntă cu un deficit de mijloace băneşti proprii 
pentru achitarea datoriilor curente, fiind un semnal negativ pentru fondator şi pentru finanțatori. 
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Din diagrama de mai sus observăm că solvabilitatea generală, care exprimă gradul de 
acoperire a surselor împrumutate cu active de care dispune organizația, este în continuă 
scădere. În mod normal nivelul acestui indicator trebuie să nu fie mai mic decât 2, însă 
observăm că nici în 2010, în care indicatorul constituia 1,5 lei, din perioada analizată, nu era 
la acea valoare normală, ajungând la 1,04 lei în 2014. Coeficientul de îndatorare totală a 
întreprinderii, care reflectă capacitatea firmei de a achita datoriile pe termen scurt şi termen 
lung, are tendința de majorare de la 0.70 lei în 2010 până la 1,04 lei în 2014. Ambii indicatori 
constituind un moment negativ în activitatea întreprinderii. 



Înrăutățirea indicatorilor economico-financiari este cauzată de: 



1. Neajustarea la timp a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare; 



2. Majorarea cheltuielilor ca rezultat al creșterii preţurilor pentru resursele energetice şi 
materiale utilizate în procesul de producţie; 



3. Tariful existent, aprobat în 2008, nu acoperă sine costul producţiei; 



4. Ritmul creșterii veniturilor, este mult mai mic decât ritmul creșterii costului vânzărilor 
etc. 



Datorită resurselor financiare limitate strategia financiară a întreprinderii reieșind din situaţia 
de îndatorare pe ultimii ani s-a axat pe prioritizarea plăților după cum urmează: 



1. achitarea creditelor la scadență, 



2. asigurarea obligaţiunilor față de buget, 



3. plata facturilor pentru energia electrică, reactivi chimici și alte resurse, 



4. retribuirea muncii şi contribuţiile sociale şi medicale obligatorii, 



5. furnizorii etc. 



Luând în considerație situaţia dificilă privind strategia de tarifare şi alți factori externi în ultimii 
ani, totuşi echipa managerială a reușit să asigure supraviețuirea entităţii, însă fără identificarea 
și implementarea unor soluții viabile pe termen mediu și lung nu se poate garanta 
supraviețuirea Î.M. sub această formă. 
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Anexe la S.N.C. 4 



„Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 



aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
RAPORT FINANCIAR 



 



pe ________________200__ 



 Coduri 



Unitatea (entitatea) ______________________________________________ conform CUIO  



Raionul (municipiul) _____________________________________________ conform CUATM  



Activitatea principală ____________________________________________ conform CAEM  



Organul de administrare economică _________________________________ conform COCM  



Forma de proprietate  ____________________________________________ conform CFP  



Unitatea de măsură: lei  



Cod fiscal _____________________________________________________ conform declaraţiei  



Adresa ________________________________________________________ Data prezentării  



 Data primirii  



 _____________________________________________________________ Termenul de prezentare  



numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef  
Forma nr. 1-BS 



Anexa nr.16 la S.N.C. 4  
“Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” 



BILANŢUL CONTABIL 
la  ____________________200_ 



 



Nr. 



d/o 
Indicatori 



Cod 



rd. 



La finele  
perioadei de 



gestiune 



La finele  
anului de gestiune 



precedent 



1 2 3 4 5 



1. Active pe termen lung    



1.1. Active nemateriale (111, 112) 010   



1.2 Amortizarea activelor nemateriale (113) 011 (        ) (        ) 



1.3. Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125) 020   



1.4 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 021 (        ) (        ) 



1.5. Active financiare pe termen lung (131,132±133,134,135,136,141,142) 030   



 Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 – rd.021+rd.030) 040   



2. Active curente    



2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217) 050   



2.2. Creanţe pe termen scurt (221-222, 223, 224)   060   



2.3. Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) 070   



2.4. Investiţii pe termen scurt (231,232-233) 080   



2.5. Mijloace băneşti (241, 242,243,244,245,246) 090   



2.6. Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252) 100   



 Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100) 110   



 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110) 120   



3. Capital propriu    



3.1 Capital statutar  (311), informativ                    __________1) 130   



3.2 Capital nevărsat (313) 140 (              ) (              ) 



3.3 Capital retras (314) 150 (              ) (              ) 



3.4 Rezerve (321,322,323) 160   



3.5 Corecţii ale rezultatelor perioadelor precedente (331) 170   



3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 180   



3.7 Profitul net (pierderea) al anului  de gestiune (333)  190  X 



3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 200 (             ) X 



3.9 Capital suplimentar (312) 210   



3.10 Capital secundar  (341, 342) 220   



 Total capitolul 3 (rd.130–rd.140–rd.150+rd.160±rd.170±rd.180±rd.190–rd.200±rd.210±rd.220) 230   



4. Datorii pe termen lung    



4.1. Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414) 240   



4.2. Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426) 250   



 Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250) 260   



5. Datorii pe termen scurt    



5.1. Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516) 270   



5.2. Datorii comerciale (521, 522, 523) 280   



5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531) 290   



5.4 Datorii privind asigurările (533) 300   



5.5 Datorii privind decontările cu bugetul (534) 310   



5.6 Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539) 320   



 Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320) 330   



 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330) 340   



1) Capitalul statutar al agenţilor economici stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligaţi conform legislaţiei să urmeze 



înregistrarea de stat a acestuia 











 



Anexa nr. 17 la S.N.C. 4,  
anexa nr.2 la S.N.C. 5  “Prezentarea rapoartelor financiare” 



 



RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 



de la 1 ianuarie pînă la _______________200_ 
                                            



Indicatori 
Cod 



rd. 
Perioada de gestiune 



Perioada corespun-
zătoare a anului 



precedent 



1 2 3 4 



Venitul din vînzări (611) 010   



Costul vînzărilor (711) 020   



Profitul brut (pierdere globală) (rd.010 – rd.020) 030   



Alte venituri operaţionale (612) 040   



Cheltuieli comerciale (712) 050   



Cheltuieli generale şi administrative (713) 060   



Alte cheltuieli operaţionale (714) 070   



Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070) 080   



Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090   



Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100   



Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (±rd.080  ± rd.090 ± rd.100) 110   



Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623–723) 120   



Profitul (pierderea) perioadei raportate  pînă la impozitare (±rd.110± rd.120) 130   



Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140   



Profit net (pierdere)  (± rd.130  ± rd.140) 150   



Anexa nr.18 la SNC 4 



Notă informativă privind  avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările  



cu clienţii externi la ____________200_ 



Nr. d/o Denumirea ţării 



Cod conform 



Clasificatorului 
ţărilor 



Avansuri Cote în fondul  statutar 



aaccoorrddaattee  îînn  ssttrrăăiinnăăttaattee  primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate 



0 A 1 2 3 4 5 



1 Federaţia Rusă 643     



2 România  642     



3 Ucraina   804     



4       



5       



 Total      



      



Nr. d/o 
Titluri de valoare Dividende Credite 



primite din străinătate plasate în străinătate de primit din străinătate de plătit în străinătate aaccoorrddaattee  îînn  ssttrrăăiinnăăttaattee  primite din străinătate 



 6 7 8 9 10 11 



1       



2       



3       



4       



5       



       



 
Nr. d/o Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţi din străinătate 



 aaccoorrddaattee  îînn  ssttrrăăiinnăăttaattee  primite din  străinătate aferente facturilor comerciale altele  aferente facturilor comerciale altele  



 12 13 14 15 16 17 



1       



2       



3       



4       



5       



       



 



Persoanele responsabile de semnarea raportului financiar*-



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 



*conform art.36 al Legii contabilităţii. 
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Anexe  la S.N.C. 5  



“Prezentarea rapoartelor financiare” 



Aprobat de Ministerul Finanţelor  



al Republicii Moldova 



 



RAPORTUL FINANCIAR 



 
pe  _________________________________________ 200 __ 



 
                                                                                                                                                               



Unitatea (entitatea) ______________________________________________ conform CUIO       



Raionul (municipiul) _____________________________________________ conform CUATM     



Activitatea principală _____________________________________________ conform CAEM  



Organul de administrare economică _________________________________ conform COCM     



Forma de proprietate _____________________________________________ conform CFP    



Forma organizatorico-juridică ______________________________________ conform CFOJ 



Unitatea de măsură: lei ___________________________________________                    



Cod fiscal ______________________________________________________ conform declaraţiei 



Adresa ________________________________________________________ Data prezentării 



                Data primirii    



 ______________________________________________________________ Termenul de prezentare 
 numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef                                                         



 



 



 
Anexa nr.6 la S.N.C. 5 



 



Notă informativă privind  avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările 



cu clienţii externi la ____________200_ 
 



Nr. crt. Denumirea ţării 



Cod conform 



Clasificatorului 
ţărilor 



Avansuri Cote în capitalul social 



acordate în străinătate primite din străinătate primite din străinătate plasate în străinătate 



0 A 1 2 3 4 5 



1 Federaţia Rusă 643     



2 România  642     



3 Ucraina   804     



4       



5       



 Total      



      



Nr. crt. 
Titluri de valoare Dividende Credite 



primite din străinătate plasate în străinătate de primit din străinătate de plătit în străinătate acordate în străinătate primite din străinătate 



 6 7 8 9 10 11 



1       



2       



3       



4       



5       



       



 



Nr. crt. 
Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate Datorii faţă de clienţii din străinătate 



acordate în străinătate primite din  străinătate aferente facturilor comerciale altele  aferente facturilor comerciale altele  



 12 13 14 15 16 17 



1       



2       



3       



4       



5       



       



CODURI 
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Forma nr. 1 



Anexa nr. 1 la S.N.C. 5 



BILANŢUL CONTABIL 
la __________________________200___ 



 



Nr. 
crt. 



A C T I V 
Cod 
rd. 



La finele perioadei de 
gestiune curente 



La finele anului de 
gestiune precedent 



1 2 3 4 5 



1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 



Active nemateriale 



Active nemateriale (111, 112) 



 



010 



  



1.1   



 Amortizarea activelor nemateriale (113) 020 (                 ) (                ) 



 Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 030   



1.2 Active materiale pe termen lung 



Active materiale în curs de execuţie (121) 



 



040 



  



 Terenuri  (122) 050   



 Mijloace fixe (123) 060   



 Resurse naturale  (125)    070   



 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)           080 (                  ) (                  ) 



 Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung  



(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) 



 



090 



  



1.3 Active financiare pe termen lung    



 Investiţii pe termen lung în  părţi nelegate (131) 100   



 Investiţii pe termen lung în părţi legate (132) 110   



 Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133) 120   



 Creanţe pe termen lung (134) 130   



 Active amînate privind impozitul pe venit (135)   140   



 Avansuri acordate (136) 150   



 Total s.1.3 (rd.100+rd.110±rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)        160   



1.4 Alte active pe termen lung  (141, 142) 170   



 Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170) 180   



2. ACTIVE CURENTE     



2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale        



 Materiale (211) 190   



 Animale la creştere şi îngrăşat (212) 200   



 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213-214) 210   



 Producţie în curs de execuţie (215) 220   



 Produse (216)   230   



 Mărfuri (217)   240   



 Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)  250   



2.2 Creanţe pe termen scurt      



 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)  260   



 Corecţii la creanţe dubioase (222) 270 (                   ) (                     ) 



 Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate  (223) 280   



 Avansuri pe termen scurt acordate (224) 290   



 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul  (225) 300   



 Creanţe preliminate (226) 310   



 Creanţe pe termen scurt ale personalului (227) 320   



 Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 330   



 Alte creanţe pe termen scurt (229) 340   



 Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 
+rd.340) 



350   



2.3 Investiţii pe termen scurt    



 Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate (231) 360   



 Investiţii pe termen scurt în părţi legate (232) 370   



 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt (233) 380      (                  ) )     (                    ) ) 



 Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)  390   



2.4 Mijloace băneşti      
Casa (241) 



 



400 



  



 Conturi curente în valută naţională (242)  410   



 Conturi curente în valută străină  (243) 420   



 Alte mijloace băneşti (244, 245, 246) 430   



 Total s. 2.4  (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 440   



2.5 Alte active curente (251, 252) 450   



 Total  capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) 460   



 TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)   470   
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Nr. 
crt. 



P A S I V 
Cod 



rd. 



La finele perioadei de 
gestiune curente 



La finele anului de 
gestiune  precedent 



1 2 3 4 5 



3. 



3.1 



CAPITAL PROPRIU    



Capital statutar şi suplimentar                                                             1) 



Capital statutar (311)                                                                  



 



 



480 



  



 



 Capital suplimentar (312) 490   



 Capital nevărsat (313) 500 (                   ) (                   ) 



 Capital retras (314) 510 (                   ) (                   ) 



 Total s. 3.1   (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)  520   



3.2 Rezerve    



 Rezerve stabilite de legislaţie (321) 530   



 Rezerve prevăzute de statut (322) 540   



 Alte rezerve (323) 550   



 Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 560   



3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)    



 Corectarea  rezultatelor  perioadelor precedente (331) 570   



 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) 580   



 Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333) 590  X 



 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600 (                   ) X 



 Total s. 3.3  (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600) 610   



3.4 Capital secundar   
Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung (341) 



 



620 



  



 Subvenţii  (342) 630   



 Total s. 3.4  (±rd.620+rd.630) 640   



 Total  capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) 650   



4. DATORII PE TERMEN LUNG      



4.1 Datorii financiare pe termen lung     



 Credite bancare pe termen lung (411, 412)  660   



 Împrumuturi pe termen lung (413) 670   



 Alte datorii financiare pe termen lung (414) 680   



 Total  s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 690   



4.2 Datorii pe termen lung calculate  



Datorii de arendă pe termen lung (421) 



 



700 



  



 Venituri anticipate pe termen lung (422) 710   



 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială (423) 720   



 Avansuri pe termen lung primite (424)  730   



 Datorii amînate privind impozitul pe venit (425) 740   



 Alte datorii pe termen lung calculate (426) 750   



 Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) 760   



 TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770   



5. 



5.1 



DATORII  PE TERMEN SCURT  



Datorii financiare pe termen scurt 



   



 Credite bancare pe termen scurt (511, 512) 780   



 Împrumuturi pe termen scurt (513) 790   



 Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514) 800   



 Alte datorii financiare pe termen scurt (515) 810   



 Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)         820   



5.2 Datorii comerciale pe termen scurt 



Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) 



830   



 Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate (522) 840   



 Avansuri pe termen scurt primite (523) 850   



 Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 860   



5.3 Datorii pe termen scurt calculate  



Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii (531) 



870   



 Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532) 880   



 Datorii privind asigurările (533)  890   



 Datorii privind decontările cu bugetul (534)   900   



 Datorii preliminate (535) 910   



 Datorii privind plăţile extrabugetare (536)  920   



 Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi (537) 930   



 Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminare (538) 940   



 Alte datorii pe termen scurt (539) 950   



 Total s.5.3  



(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950) 



960   



 Total  capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970   



 TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 980   
1) Capitalul statutar al agenţilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligaţi conform 



legislaţiei să urmeze înregistrarea de stat a acestuia 
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Forma nr. 2 



Anexa nr. 2 la S.N.C. 5 



 



RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 



de la _________________pînă la _______________200___ 



                                                           



Indicatori Cod rd. 
Perioada  



de gestiune 



Perioada corespunzătoare a 



anului precedent 



Venituri din vînzări (611) 010   



Costul vînzărilor (711) 020   



Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020) 030   



Alte venituri operaţionale (612) 040   



Cheltuieli comerciale (712) 050   



Cheltuieli generale şi administrative (713) 060   



Alte cheltuieli operaţionale (714) 070   



Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 



(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) 080 



  



Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) 090   



Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) 100   



Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) 



(± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100)  110 



  



Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623-723) 120   



Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120) 130   



Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) 140   



Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140) 150   



 
Forma nr. 3 



Anexa nr. 3 la S.N.C. 5 



 



RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU 



la __________________________________200____ 



 



Nr. 



cap. 
Indicatori 



Cod 



rd. 



La finele anului de 



gestiune precedent 



Încasat 



(calculat) 



Consumat 



(virat) 



La finele perioadei 



de gestiune 



curente 



1 2 3 4 5 6 7 



1 Capital statutar şi suplimentar 



Capital statutar (311)  



 



010 



    



 Capital suplimentar (312) 020     



 Capital nevărsat (313) 030 (               )   (                       ) 



 Capital retras (314) 040 (               )   (                       ) 



 Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040) 050     



2 Rezerve 



Rezerve stabilite de legislaţie (321) 



 



060 



    



 Rezerve prevăzute de statut (322) 070     



 Alte rezerve (323) 080     



 Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) 090     



3 Profit  nerepartizat (pierdere neacoperită) 



Corectarea rezultatelor  perioadelor precedente (331) 



 



100 



    



 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a 



perioadelor precedente (332) 



 



110 



    



 Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333) 120     



 Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) 130 (              )   (                      ) 



 Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130) 140     



4 Capital secundar  



Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung (341) 



 



150 



    



 Subvenţii (342) 160     



 Total s. 4 (rd.±150+rd.160) 170     



 TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170) 180     
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Forma nr. 4 



Anexa nr. 1 la S.N.C. 7 



“Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” 



 



RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 



de la _________________pînă la _______________200___ 



 



Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi 
Codul 



rîndului 
Perioada  de  gestiune 



Activitatea operaţională   



Încasări băneşti din vînzări 010  



Plăţi băneşti furnizorilor şi antreprenorilor 020  



Plăţi băneşti salariaţilor, contribuţii pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de 



asistenţă medicală şi/sau asigurări sociale,medicale facultative (benevole) 030 



 



Plata dobînzilor 040  



Plata  impozitului pe venit 050  



Alte încasări ale mijloacelor băneşti 060  



Alte plăţi ale mijloacelor băneşti 070  



Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională  



(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) 080 



 



Activitatea de investiţii   



Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung 090  



Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung 100  



Dobînzi încasate 110  



Dividende încasate 120  



inclusiv din străinătate 121  



Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti 130  



Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii 



(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130) 140 



 



Activitatea financiară   



Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi 150  



Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile 160  



Plata dividendelor 170  



inclusiv dividende plătite nerezidenţilor 171  



Încasări băneşti din emisiunea de acţiuni proprii 180  



Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiunilor proprii 190  



Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti 200  



Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară  



(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200) 210 



 



Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepţionale  



(±rd.080±rd.140±rd.210) 220 



 



Încasări (plăţi) excepţionale ale mijloacelor băneşti 230  



Fluxul net total (±rd.220±rd.230) 240  



Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile) 250  



Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 260  



Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260) 270  
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Anexa nr. 4 la S.N.C. 5 



 



ANEXA LA BILANŢUL CONTABIL 



la_____________________200__ 



Date generale 



1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat. 



      Număr de înregistrare  ____________ Data înregistrării _____________  Seria _________ Număr ____________. 



2. Capital statutar înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: 



data “____”  _________ 200_, suma _____lei,     inclusiv cota statului ____________lei.      



Modificări ulterioare: 



2.1. “____” ___________ 200_, suma _______lei, inclusiv cota statului ____________lei, 



2.2. “____” ___________ 200_, suma _______lei, inclusiv cota statului ____________lei.  



3. Agenţii economici, activitatea cărora necesită licenţă, indică: 



Licenţa în vigoare: 



 3.1. Număr _________, data eliberării _____________________________.   



Termen de valabilitate __________________________________________________________________________________ . 



Activitatea principală ___________________________________________________________________________________ . 



Organul care a eliberat licenţa ____________________________________________________________________________ . 



 3.2. Număr _________, data eliberării _____________________________.   



Termen de valabilitate __________________________________________________________________________________ . 



Activitatea principală ___________________________________________________________________________________ . 



Organul care a eliberat licenţa ____________________________________________________________________________ . 



 3.3. Număr _________, data eliberării _____________________________.   



Termen de valabilitate __________________________________________________________________________________ . 



Activitatea principală ___________________________________________________________________________________ . 



Organul care a eliberat licenţa ____________________________________________________________________________ . 



4. Numărul mediu scriptic al personalului în anul curent  ______________persoane. 



5. Numărul personalului la 31 decembrie 200__      ______________ persoane. 



6. Remunerarea personalului entităţii în cursul perioadei de gestiune _______lei. 



7. Valoarea activelor pe termen lung şi curente, înregistrate în calitate de gaj1_________ lei. 



a) valoarea de gaj _____________lei,  



b) valoarea de bilanţ ___________lei. 



8. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ________________ bucăţi. 



9. Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o acţiune ordinară: 



a) profit ____________ lei_______ bani, 



b) pierdere __________ lei_______ bani. 



10. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară  în cursul perioadei de gestiune: 



а) plătite ___________________ lei _______  bani, 



b) planificate pentru plată ______lei _______  bani. 



11. Valută străină disponibilă, recalculată în valuta naţională a Republicii Moldova – total ___________lei, 
inclusiv (denumirea şi codul valutei): 



a)  _________________________________________________________________________ lei, 



b)  _________________________________________________________________________ lei, 



c) __________________________________________________________________________ lei. 



12. Mijloace băneşti legate – total ______________lei. 



––––––––––– 
1 În rîndurile, în care se înscriu  sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă: 



a) la numărător – valoarea de gaj; 



b) la numitor – valoarea de bilanţ 
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1. Existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung 



 1.1. Active nemateriale 



Indicatori 
Cod 
rd. 



Active existente la finele 
anului de gestiune prece-



dent 
Intrate 



Corectarea  valorii 



Ieşite 



Active existente la 
finele perioadei de 



gestiune  
(col.3+4±5-7) 



Suma de amorti-
zare acumulată  la 
finele perioadei de 



gestiune 



Valoarea de 
bilanţ  



(col.8-col.9) total 
inclusiv  



reevaluarea 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Active nemateriale  (la valoarea de intrare) – total  (rd. 020 + rd.030) 010         



inclusiv: 



a) active aflate în folosinţă  (rd.021+…+ rd.028) 



 



020 



        



X 



din care:  



cheltuieli de constituire  (1111, 1131)  



021         



fond comercial (goodwill) (1112, 1132)  022         



brevete  (1113, 1133)  023         



embleme comerciale (1114, 1134) 024         



licenţe (1115, 1135)  025         



programe informatice (1116, 1136) 026         



alte active nemateriale  (1117,  1137)  027         



inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale 027-1         



active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138)  028         



b) active nemateriale în curs de execuţie, total (112)  030         



Amortizarea activelor nemateriale  (113) 040         



Amortizarea activelor nemateriale calculată în cursul perioadei de gestiune 041 X X X X X X  X 



Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale – total (rd.010-rd.040)  050         



Notă informativă: 



1. active nemateriale  



a) achiziţionate (ieşite) ca rezultat al reunirii (separării) 
entităţilor 



 



 



060 



        



b) înregistrate în calitate de gaj1 070         
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  1.2. Active materiale 



Indicatori Cod rd. 
Active existente la 



finele anului de 
gestiune precedent 



Intrate 



Corectarea  valorii 



Ieşite Transferate 
Active existente la finele 



perioadei de gestiune  
(col.3+4±5-7-8) 



Suma de amortizare 
acumulată  la finele 



perioadei de gestiune 



Valoarea de 
bilanţ 



(col.9-col.10) total 
inclusiv 



reevaluarea 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Active materiale la valoarea de intrare – total (rd.090 + rd.100)  080         X 



inclusiv: 



а) active materiale în curs de execuţie – total (rd.091+…+rd.094)  



 



090 



         



din care: 



construcţii în curs de execuţie (1211)  



 



091 



         



utilaj destinat instalării (1212) 092          



utilaj şi alte obiecte pînă la punerea în funcţiune (1213)  093          



investiţii  capitale ulterioare (1214)  094          



b)  active materiale  aflate în exploatare – total 
(rd.110+rd.120+rd.130) 



 
100 



         



inclusiv:   



Terenuri (rd.111 +…+ rd.113)  



 



110 



         



din care:  



terenuri  fără construcţii   (1221)  



 



111 



         



terenuri  cu construcţii (1222) 112          



terenuri  cu zăcăminte (1223)  113          



Mijloace fixe – total (rd.121 +…+  rd.128)  120          



din care:  



clădiri (1231, 1241)  



121          



construcţii  speciale (1232, 1242)  122          



maşini, utilaje, instalaţii de transmisie (1233, 1243)  123          



inclusiv tehnica de calcul 123-1          



mijloace de transport (1234, 1244)  124          



animale de muncă şi de producţie  (1235)  125        X  



plantaţii perene (1236, 1245)  126          



alte mijloace fixe (1246)  127          



mijloace fixe primite în arenda finanţată (leasing financiar) 
(1238, 1247)  



128          



Resurse naturale – total (125, 126) 130          
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Indicatori Cod rd. 
Active existente la 



finele anului de 
gestiune precedent 



Intrate 



Corectarea  valorii 



Ieşite Transferate 
Active existente la finele 



perioadei de gestiune  
(col.3+4±5-7-8) 



Suma de amortizare 
acumulată  la finele 



perioadei de gestiune 



Valoarea de 
bilanţ 



(col.9-col.10) total 
inclusiv 



reevaluarea 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)  140          



Uzura mijloacelor fixe, calculată în cursul perioadei de gestiune 141 X X X X X X X  X 



Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung – total 
(rd.080 - rd.140)  



 
150 



         



Notă informativă:  



1. Active  materiale: 



а) predate în arenda operaţională (leasing operaţional) 



 



 



160 



         



b) achiziţionate (ieşite) ca rezultat al  reunirii (separării) 
entităţilor 



 
170 



         



с) înregistrate în calitate de gaj1 180          



         



d) active materiale pe termen lung care temporar nu 
funcţionează 



 
190 



         



e) active la care s-a calculat integral uzura,  dar care 
continuă să funcţioneze 



 
200 



         



2. Suma datoriei  neachitate privind achiziţionarea activelor  
materiale conform creditului (leasingului) 



 
210 



         











 



 



1
0



  1.3. Active financiare şi alte active 



Indicatori Cod rd. 
Sold la finele anului 



de gestiune 



precedent 



Achiziţionate 



(calculate) 
Ieşite Transferate 



Sold la finele 
perioadei de gestiune 



(col.3+4-5-6) 



Corectarea 



valorii 



Valoarea netă a investiţiilor pe 



termen lung (col.7±col.8) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Investiţii  pe termen lung – total (rd.230 + rd.240)  220        



din care, în străinătate 221        



Inclusiv din rîndul 220: 



Investiţii pe termen lung în părţi nelegate – total (rd. 231 +…+ rd.234) 



 



230 



       



X 



din care: 



cote de participaţie şi acţiuni (1311)  



 



231 



       



obligaţiuni şi alte titluri de creanţe (1312)  232        



împrumuturi acordate (1313)  233        



alte investiţii (1314)  234        



Investiţii pe termen lung în părţi legate – total  (rd.241+…+ rd.243)  240        



din care în:  



entităţi asociate (1321)  



 



241 



       



entităţi-fiice (1322)  242        



alte (1323)  243        



Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133)  250        



Valoarea netă a investiţiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250) 260        



Creanţe pe termen lung – total (rd. 271  +…+ rd. 275)  270        



inclusiv privind:  



arenda (1341)  



 



271 



       



dobînzile şi redevenţele (1342)  272        



cambiile (facturile)  pe termen lung primite (1343)  273        



alte creanţe (1344)   274        



din care creanţele:  



directorilor 



 



274-1 



       



entităţilor asociate 274-2        



Avansuri pe termen  lung  acordate (136)  280        



Alte active pe termen lung – total (rd.291 + rd.292)   290        



inclusiv: 



cheltuieli anticipate pe termen lung (141)  



 



291 



       



alte active pe termen  lung (142)  292        



Notă informativă:  



1. Obligaţiuni şi alte titluri de valoare – la valoarea de piaţă   



 



300 



       



2. Active financiare şi alte active:  



a) înregistrate în calitate de gaj1 



 



310 



       



b) amplasate în străinătate fără cod rd.221 320        
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2. Existenţa şi mişcarea activelor curente 



2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale 



Indicatori Cod rd. 
Sold la finele perioadei de 



gestiune precedente 
Sold la finele perioadei de 



gestiune 



1 2 3 4 



Materiale – total (rd.331 +…+  rd.339)  330   



inclusiv:  



materii prime şi materiale de bază (2111)  



331   



semifabricate şi articole de  completare (2112)  332   



combustibil (2113)  333   



ambalaje şi materiale pentru ambalaj (2114)  334   



piese de schimb (2115)  335   



alte materiale (2116)  336   



materiale transmise pentru prelucrare (2117)  337   



materiale de construcţie (2118)  338   



materiale cu destinaţie agricolă (2119) 339   



Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) la valoarea de bilanţ (rd.350 - rd.360)  340   



а) OMVSD la valoarea de cumpărare – total (rd.351 +…+ rd.353)  350   



inclusiv:  



în stoc (2131)  



351   



în funcţiune (2132)  352   



construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2133)  353   



b)  uzura OMVSD – total (rd.361 + rd.362)  360   



inclusiv:  



OMVSD în funcţiune (2141)  



361   



uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2142)  362   



Notă informativă: 



Stocuri de mărfuri şi materiale înregistrate în calitate de gaj1 



 



370 



  



  



2.2. Creanţe pe termen scurt 



Indicatori 
Cod 



rd. 



Sold la finele 



anului de 



gestiune 



inclusiv: 



la care 



termenul de 
plată  n-a sosit 



cu termenul expirat 



pînă la 3 luni 
de la 3 luni 



pînă la 1 an 



mai mult 



de 1 an 



1 2 3 4 5 6 7 



Creanţe aferente facturilor comerciale – total (rd.381 +…+ rd.383)  380 
     



inclusiv: 



а) facturi de primit din tară  (2211) 



 



381 



     



b) facturi de primit din străinătate  (2212)  382 
     



с)  cambii primite  (2213) 383 
     



Creanţe ale părţilor legate  (223) 390 
     



Avansuri acordate (224) – total (rd.401 + rd.402)  400 
     



inclusiv: 



а) în ţară (2241)  



 



401 



     



b) în străinătate (2242) 402 
     



Creanţe aferente decontărilor cu bugetul – total (rd.420+ rd.430)  410 
     



inclusiv:   



а) impozite şi taxe generale de stat republicane, total (specificarea 



pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi 
creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele uni-



tăţilor administrativ-teritoriale)  



 



 



420 
 



 



     



b) impozite şi taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezintă în 



Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontă-



rilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terito-
riale) 



430      



Creanţe ale personalului – total (227)  440      
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Indicatori 
Cod 



rd. 



Sold la finele 



anului de 



gestiune 



inclusiv: 



la care 



termenul de 



plată  n-a sosit 



cu termenul expirat 



pînă la 3 luni 
de la 3 luni 



pînă la 1 an 



mai mult 



de 1 an 



1 2 3 4 5 6 7 



inclusiv:   



а) privind retribuirea muncii  (2271) 



 



441 



     



b) privind recuperarea daunei materiale  (2274)  442      



с) alte creanţe 443      



Creanţe aferente veniturilor calculate – total (rd.451 +…+ rd.454)  450      



inclusiv: a) privind arenda  (2281) 451      



b) dobînzile şi redevenţele (2282)  452      



c) dividendele (2283)  453      



       din care, din străinătate 453-1      



d) alte venituri  (2284)  454      



Alte creanţe – total: 460      



inclusiv:   



а) ale organelor de asigurări sociale  (2292) (specificarea pe tipuri 
se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente 



decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat) 



 



461 



     



b) ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 
(specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind 



datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor 



obligatorii de asistenţă medicală) 



 



462 



     



b) privind pretenţiile înaintate şi recunoscute (2293)  463      



Notă informativă la capitolul 2.2 



Indicatori 
Cod 



rd. 



În cursul perioadei de 



gestiune precedente 



În cursul perioadei de 



gestiune 



Creanţe dubioase (compromise) lichidate, aferente facturilor de primit – total (rd.471+rd.472) 470   



inclusiv: a) în ţară 471   



b) din străinătate 472   



2.3. Investiţii pe termen scurt 



Indicatori 
Cod 



rd. 



Sold la finele 



anului de 



gestiune 



precedent 



Procurate 



(calculate) 
Achitate 



Sold la 



finele 



perioadei 



de gestiune 



curente 
(col. 3+4-5) 



Diminuarea 



valorii 



Valoarea netă a 



investiţiilor pe 



termen scurt   



(col.6-col.7) 



1 2 3 4 5 6 7 8 



Investiţii pe termen scurt – total ( rd.490 + rd.500) 480       



inclusiv:  



investiţii pe termen scurt în părţi nelegate – total  



(rd. 491 +…+  rd.495)  



 



 



490 



      



din care: 



obligaţiuni şi alte titluri de valoare  (2311)  



 



491 



      



depozite (2312)  492       



titluri de valoare  cu lichiditate  înaltă (2313)  493       



împrumuturi acordate (2314)  494       



alte investiţii pe termen scurt (2315)  495       



Investiţii pe termen scurt în părţi legate – total (rd. 501+…+ rd. 503)  500       



din care în: entităţi-fiice (2321)  501       



entităţi asociate (2322)  502       



alte investiţii (2323)  503       



Notă informativă:  



1. Valoarea de piaţă a obligaţiunilor şi a altor titluri de valoare 



 



510 



      



2. Investiţii pe termen scurt: 



a) depuse drept gaj1 



 



520 



      



b) amplasate în străinătate 530       
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3. Starea  şi modificarea datoriilor pe termen lung 



Indicatori Cod rd. 
Sold la finele 



anului de gestiune 
precedente 



Majorări Corecţii Diminuări 
Sold la finele perioadei 



de gestiune curente 
(col.3+4±5-6) 



1 2 3 4 5 6 7 



Datorii aferente creditelor  bancare pe termen lung – total  
(rd.541+…+rd.543) 



540      



inclusiv: amînate (4113, 4114)  541      



convertibile  (4115) 542      



pentru salariaţi (412)  543      



Datorii aferente împrumuturilor pe termen lung – total  
(rd.551+…+rd.556) 



550      



inclusiv:    părţi nelegate  (4131)  551      



părţi legate  (4132) 552      



emisiuni  (4133)    553      



personalului (4134)  554      



privind cambiile financiare  acordate (4135) 555      



convertibile (4136)  556      



Alte datorii financiare pe termen lung  (414)  560      



Suma totală a datoriilor  financiare pe termen lung 



(rd.540+rd.550+rd.560) 



570      



inclusiv din străinătate 570-1      



inclusiv cu  termen de achitare din rd.570:  



de la 1 la 2 ani  



 



571 



  



X 



 



X 



 



X 



 



de la 2 la 3 ani 572  X X X  



de la 3 la 5 ani 573  X X X  



peste 5 ani 574  X X X  



Datorii de arendă pe termen lung calculate (421) 580      



Venituri anticipate pe termen lung (422)  590      



Finanţări şi încasări cu destinaţie specială (423)  600      



Avansuri pe termen lung primite (424)  610      



Datorii amînate privind impozitul pe venit (425) 620      



Alte datorii pe termen lung calculate (426)  630      



Suma datoriilor pe  termen lung calculate – total 



(rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630)  



 



640 



     



inclusiv din străinătate 640-1      



inclusiv cu  termen de achitare din rd. 640: 



de la 1 la 2 ani  



 



641 



  



X 



 



X 



 



X 



 



de la 2 la 3 ani 642  X X X  



de la 3 la 5 ani 643  X X X  



peste 5 ani 644  X X X  



Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640) – total  650      
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4. Starea datoriilor pe termen scurt 



Indicatori 
Cod. 



rd. 



Sold la finele 



anului de 



gestiune 



inclusiv: 



la care n-a sosit 



termenul de 



achitare 



cu termenul expirat 



pînă la 3 luni 
de la 3 luni 



pînă la 1 an 



mai mult de 



1 an 



1 2 3 4 5 6 7 



Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt – total 660      



inclusiv: amînate (5113, 5114)  661      



pentru salariaţi (512)  662      



Datorii aferente împrumuturilor pe termen scurt – total 670      



inclusiv:     părţi nelegate  (5131)  671      



părţi legate  (5132)  672      



emisiuni  (5133)   673      



din care, în străinătate  673-1      



personalului (5134)  674      



privind cambiile financiare  acordate (5135) 675      



convertibile (5136)  676      



Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514)  680      



inclusiv privind  arenda finanţată 681      



Alte datorii financiare pe termen scurt – total (515, 516)  690      



Suma totală a datoriilor financiare pe termen scurt 



(rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)  



 



700 



     



din care, în străinătate (din rd.700-rd.673/1) 701      



Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale – total (521)  710      



inclusiv facturi de achitat:  



în ţară (5211)  711 



     



în străinătate (5212)  712      



cambii acordate (5213)  713      



Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate (522) 720      



Avansuri pe termen scurt primite (523)   730      



inclusiv: în ţară 731      



din străinătate 732      



Suma totală a datoriilor comerciale pe termen scurt  



(rd.710 + rd.720 + rd.730) 



 



740 



     



         din care, în străinătate  741      



Datorii faţă de personal – total (531)  750      



inclusiv privind retribuirea muncii (5311)  751      



Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532)  760      



Datorii privind asigurările – total (533) (specificarea pe tipuri se 
prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente 



decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat şi Nota 



informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu 
fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală) 



770      



Inclusiv:     fondului social (5331)  771      



asigurarea medicală (5333) 772      



Datorii aferente decontărilor cu bugetul – total 



(rd.790 + rd.800) 



780      



inclusiv:   



а) impozite şi taxe generale de stat republicane, total (specificarea 



pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi 
creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele 



unităţilor administrativ-teritoriale)  



 



790 



     



b) impozite şi taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezintă 



în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente de-
contărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-



teritoriale) 



800      



Datorii privind plăţile extrabugetare  (536) 810      



Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi (537)  820      



        din care, în străinătate 821      



Alte datorii pe termen scurt (538, 539)  830      
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Nota informativă privind activele şi datoriile contabilizate în conturile extrabilanţiere 



Indicatori 
Cod 



rd. 



Sold la finele anului de 



gestiune precedent 



Intrate 



Apărute 
Înregistrate  



Ieşite 
Achitate 



Stinse 



Acoperite 



Sold la finele perioadei de 



gestiune (col.3+4-5) 



1 2 3 4 5 6 



Active pe termen lung arendate (rd.841 + ...+rd.843) 840     



Active nemateriale primite în folosinţă temporară (911)  841     



Active materiale pe termen lung primite în locaţiune, arendă 



operaţională (leasing operaţional) (912)  



842     



Active materiale pe termen lung primite în folosinţă temporară (913) 843     



Valori în mărfuri şi materiale care nu aparţin întreprinderii 



(rd.851 +…+rd.855)  



850     



Valori  în mărfuri şi materiale primite în custodie  (921)  851     



Materiale primite spre prelucrare (922)  852     



Mărfuri primite în consignaţie (923)  853     



Utilaj primit pentru montaj (924)  854     



Bunurile obţinute din materiale prelucrate ale terţilor  (925) 855     



Titluri de valoare care nu aparţin  entităţii (rd.861 +…+864) 860     



Titluri de valoare destinate vînzării (931)  861     



Titluri de valoare expediate pentru înregistrare (932)  862     



Titluri de valoare primite de la registrator (933)  863     



Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit (934)  864     



Creanţă şi plăţi convenţionale (rd.871+…+877) 870     



Creanţe ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)  871     



Garantarea datoriilor şi plăţilor primite (942) 872     



Garantarea datoriilor şi plăţilor acordate (943)  873     



Uzura fondului de locuinţe (944)  874     



Pierderi fiscale nereclamate (945)  875     



Creanţe contingente (946) 876     



Facilităţi fiscale (947) 877     



Alte mijloace şi datorii reflectate în contabilitatea 



extrabilanţieră (rd.881+…+884) 



880     



Formulare cu regim special (951)  881     



Premii şi cupe sportive transferabile (952) 882     



Active pe termen lung transmise în arendă finanţată (leasing 



financiar) (953) 



883     



 884     



Anexa nr.7  la S.N.C. 5 



Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi  



bugetele unităţilor administrativ-teritoriale  
Codul 



impozitului şi 



taxei conform 



clasificaţiei  
bugetare 



Denumirea  impozitelor şi 
taxelor generale de stat şi 



locale pe tipuri, penalităţi şi 



amenzi calculate 



Cod 
rd. 



Sold la finele 
perioadei de gestiune 



precedente 



Suma calculată 
în perioada de 



gestiune 



Suma facilităţilor 
(înlesnirilor) 



acordate în 



perioada de 
gestiune conform 



legislaţiei 



Suma achitată 
în perioada de 



gestiune 



Suma trecută în 
cont sau 



restituită  din 



buget în 
perioada de 



gestiune 



Sold la finele 
perioadei de 



gestiune 



creanţe datorii creanţe datorii 



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



  010         



  020         



  030         



  040         



  050         



  060         



  070         



  080         



  090         



  100         



  110         



  120         



  130         



  140         



  150         



  160         



  170         



  180         



  190         



  200         



  210         



  220         



  230         



  240         



  250         



 Total 260         
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Anexa nr.8 la S.N.C. 5 



Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul  



asigurărilor sociale de stat 
 



 



Tipuri de contribuţii  



Cod 



rd. 



Sold la finele 



perioadei de 



gestiune precedente 



Suma 



calculată în 



perioada de 



gestiune 



Suma 



cheltuielilor 



acceptate în 



perioada de 
gestiune 



Suma facilităţilor 



(înlesnirilor) 



acordate  în 



perioada de 
gestiune conform 



legislaţiei 



Suma achitată 



în perioada de 



gestiune 



Suma trecută în 



cont sau 



restituită din 



buget în 
perioada de 



gestiune 



Sold la finele 



perioadei de 



gestiune 



creanţe datorii creanţe datorii 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Contribuţii de bază 270          



Contribuţii individuale 280          



Penalităţi (majorări de 



întîrziere) 



290          



Amenzi 300          



Total 310          



 



Anexa nr.9 la S.N.C. 5 



Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor  



cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 
 
 



Tipuri de prime de asigurare 



obligatorie de asistenţă medicală 



Cod 
rd. 



Sold la finele 
perioadei de 



gestiune 



precedente 



Suma 
calculată în 



perioada de 



gestiune 



Suma facilităţilor 
(înlesnirilor) 



acordate în perioada 



de gestiune conform 
legislaţiei 



Suma achitată 
în perioada de 



gestiune 



Suma trecută în 
cont sau 



restituită  din 



buget în 
perioada de 



gestiune 



Sold la finele 
perioadei de 



gestiune 



creanţe datorii creanţe datorii 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Contribuţia patronului: 320         



la veniturile angajaţilor 321         



din veniturile angajaţilor 322         



Penalităţi (majorări de întîrziere) 330         



Amenzi 340         



Total  350         



Anexa nr.5  



ANEXĂ LA RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 



 
de la _______________ pînă la  ___________________200 __ 



 



1. Activitatea operaţională 
1.1. Venituri din vînzări 



Indicatori 
Cod  



rd. 



Perioada de 



gestiune 



Perioada corespunzătoare 



a anului precedent 



1 2 3 4 



Venitul din vînzarea produselor activităţii operaţionale – total (rd.010 din Raportul de profit şi 



pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070) 



 



1010 



  



inclusiv din: vînzarea produselor  finite (6111)  1020   



vînzarea  mărfurilor (6112)  1030   



prestarea serviciilor (6113)  1040   



din care:  (a se indica tipul serviciilor) 1041   



 1042   



 1043   



contracte de construcţie (6114) 1050   



operaţiuni de arendă (leasing) (6115) 1060   



alte feluri de activităţi, care constituie pentru întreprindere activitate 



operaţională (de bază) 



1070   



Notă informativă: Suma venitului, obţinută pe calea schimbului producţiei, mărfurilor, 
lucrărilor, serviciilor 



1080   



1.2. Notă informativă la capitolul 1.1. 



Determinarea tipului de bază (prevalent) al activităţii privind veniturile din vînzări 



 în conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia  Moldovei (CAEM) 



Tipul activităţii economice 
Cod 



rd. 



Clasa (subclasa) 



conform CAEM 



Secţia 



CAEM 



Suma veniturilor din vînzări 



efectuate în perioada de gestiune 
Cota, % 



1 2 3 4 5 6 



 1090     



 1100     



 1110     



 1120     



 1130     



 1140     
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1.3. Costul vînzărilor  



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Costul vînzărilor – total  (rd. 020 din Raportul de profit şi pierderi) 
(rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210) 



 
1150 



  



inclusiv al: produselor finite vîndute (7111)  1160   



mărfurilor vîndute (7112) 1170   



serviciilor prestate (7113) 1180   



din care:  (a se indica tipul serviciilor) 1181   



 1182   



lucrărilor de construcţie-montaj (7114)  1190   



serviciilor din activitatea de arendă (leasing) (7115) 1200   



altor feluri de activităţi constatate ca activitate operaţională (de bază) a întreprinderii 1210   



1.4. Alte venituri operaţionale 



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Alte venituri operaţionale – total (rd.1230+…+rd.1270) 1220   



inclusiv: din vînzarea altor active curente, cu excepţia produselor (lucrărilor, 
serviciilor) şi mărfurilor (6121)  



 
1230 



  



din arenda curentă (6122)  1240   



sub formă de amenzi, penalităţi şi despăgubiri (6123)  1250   



din modificarea metodelor  de evaluare a activelor curente (6124)  1260   



alte venituri  operaţionale (6125, 6126)  1270   



1.5. Cheltuieli comerciale  



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Cheltuieli comerciale – total  (rd.1290 + … + 1360) 1280   



inclusiv: privind operaţiile de marketing (7121) 1290   



privind  ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor (7122) 1300   



de transport privind desfacerea (7123)  1310   



privind reclama (7124)  1320   



privind reparaţiile garantate şi deservirea cu garanţie (7125)  1330   



privind datoriile dubioase (7126)  1340   



privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute (7127)  1350   



alte cheltuieli  comerciale (7128) 1360   



inclusiv:    retribuirea muncii 1361   



contribuţii  privind asigurările sociale 1362   



contribuţii privind asigurările obligatorii de asistenţă medicală 1363   



uzura mijloacelor fixe 1364   
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1.6. Cheltuieli generale şi administrative 



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Cheltuieli generale şi administrative – total (rd.1380+…+1480) 1370   



inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe  (7131) 1380   



din care: privind uzura automobilelor  în valoare  de peste 100 000 lei (7131) 1381   



reparaţia  mijloacelor fixe (7131) 1390   



întreţinerea   mijloacelor fixe (7131) 1400   



amortizarea activelor nemateriale (7132) 1410   



de întreţinere a  personalului administrativ şi de conducere (7133) 1420   



impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit  (7134) 1430   



pentru  donaţii şi în scopuri de binefacere şi sponsorizare (7135) 1440   



privind protecţia muncii  (7136) 1450   



de reprezentare (7137) 1460   



de deplasare  (7138) 1470   



alte cheltuieli generale şi administrative (7139) 1480   



din care: cheltuieli pentru asigurarea salariaţilor  1481   



cheltuieli pentru lucrări de cercetări ştiinţifice şi proiectare 1482   



privind organizarea adunărilor şi întocmirea actelor (7225) 1483   



1.7. Alte cheltuieli operaţionale 



Indicatori  Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Alte cheltuieli  operaţionale – total (rd.1500+…+1580) 1490   



inclusiv: din vînzarea altor active curente, cu excepţia produselor finite 
(lucrărilor, serviciilor) şi mărfurilor  (7141) 



 
1500 



  



privind arenda curentă (7142)  1510   



sub formă de amenzi,  penalităţi, despăgubiri achitate şi alte tipuri 
de sancţiuni  (7143)  



 
1520 



  



din care, aferente plăţilor la buget 1521   



din modificarea metodelor de evaluare a  activelor curente (7144)  1530   



aferente plăţii  dobînzilor  pentru credite şi împrumuturi  (7145)  1540   



cheltuieli indirecte nerepartizate  de producţie (7146)  1550   



lipsuri şi pierderi  din deteriorarea valorilor (7147) 1560   



aferente produselor  rebutate (7148)  1570   



alte cheltuieli  operaţionale (7149)  1580   
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2. Activitatea de investiţii 



2.1. Venituri din activitatea de investiţii 



Indicatori 
Cod 
rd. 



Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



total 
inclusiv în 
străinătate 



total 
inclusiv în 
străinătate 



1 2 3 4 5 6 



Venituri – total (rd.1600+…+1680) 1590     



inclusiv din: ieşirea activelor nemateriale (6211)  1600     



ieşirea activelor materiale pe termen lung (6212)  1610     



ieşirea activelor financiare pe termen lung (6213) 1620     



dividende (6214) 1630     



din care, de la rezidenţii Republicii Moldova 1631     



dobînzi (6215)  1640     



din care, aferente  depozitelor şi titlurilor de valoare 1641     



ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieşite  (6216)  1650     



participaţiile în alte entităţi (6217)  1660     



operaţiile cu părţile legate (6218)  1670     



alte venituri (6219)  1680     



 



 



 



2.2. Cheltuieli din activitatea de investiţii 



Indicatori 
Cod 



rd. 



Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



total 
inclusiv în 



străinătate 
total 



inclusiv în 



străinătate 



1 2 3 4 5 6 



Cheltuieli – total (rd.1700+…+1760) 1690     



inclusiv: privind ieşirea activelor nemateriale (7211)  1700     



privind ieşirea activelor materiale pe termen lung  (7212) 1710     



privind ieşirea activelor financiare pe termen lung (7213)  1720     



din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora (7214) 1730     



aferente participaţiilor în alte entităţi (7215)  1740     



privind operaţiile cu părţile legate (7216)  1750     



alte cheltuieli (7217)  1760     
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3. Activitatea financiară 
3.1. Venituri din activitatea financiară 



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Venituri – total (rd,1780+…+1840) 1770   



inclusiv din: redevenţe (6221) 1780   



arenda finanţată a activelor materiale pe termen  lung  (6222) 1790   



diferenţe de curs valutar (6223)  1800   



active intrate cu titlu gratuit (6224)  1810   



subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate (6225)  1820   



contracte de neantrenare în concurenţă (6226)  1830   



alte venituri (6227)  1840   



3.2. Cheltuieli din activitatea financiară  



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Cheltuieli – total (rd.1860+…+1890) 1850   



inclusiv: privind plata redevenţelor (7221)  1860   



privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung (7222) 1870   



privind diferenţele de curs valutar (7223)  1880   



alte cheltuieli (7224)  1890   



4. Rezultat excepţional 



Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale (6231)   1900   



Alte venituri excepţionale  (6232)  1910   



Venituri – total (623) (rd.1900 + rd.1910)  1920   



Pierderi din calamităţi naturale (7231)  1930   



Pierderi din perturbări politice (7232)  1940   



Pierderi din modificări în legislaţie (7233) 1950   



Alte pierderi  (7234)  1960   



Pierderi – total (723) (rd.1930 +…+ rd.1960)  1970   



Rezultat excepţional (profit, pierdere) – total (rd.1920 – rd.1970)  1980   



5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 



Indicatori  Cod rd. Perioada de gestiune Perioada  precedentă 



1 2 3 4 



Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit 1990   



Cheltuieli (economii) amînate privind impozitul pe venit aferent 



apariţiei şi inversării diferenţelor temporare  



 



2000 



  



 
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii    
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Implementat de 



Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal,   
analiza financiară și rapoartele financiare 
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Cuprins: 
 



1. Analiza financiară și rapoartele financiare 



2. Sursele de date şi organizarea muncii de analiză 



3. Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal utilizați în 
analize financiare și rapoarte financiare 



4. Model de raport financiar 



Implementat de 
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Implementat de 



Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a 
companiilor de apă şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa rezultatele în viitor 



Obiectivul principal îl constituie maximizarea valorii patrimoniului, eficiența cu 
care a fost folosit capitalul investit constituie obiectivul central al diagnosticului 
financiar 
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Obiectivele de bază ale analizei financiare le constituie:  
1. descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne  



2. diagnoza şi reglarea activităţii companiei de apă  



3. întărirea autonomiei economico - financiare  



4. creşterea eficienţei economice  



5. fundamentarea deciziilor financiare  



6. informarea companiei cu cerinţele standardelor  
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Analiza financiară îndeplinește următoarele funcții:  
1. de informare  



2. de evaluare a potenţialului tehnico-economic  



3. de realizare a gestiunii eficiente a patrimoniului companiei 



4. de realizare a relațiilor cu mediul extern  
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Reieșind din cele expuse rolul analizei economico-
financiare poate fi sistematizat astfel:  



analiza financiară reprezintă un mijloc indispensabil în 
elaborarea unor planuri reale, temeinice fundamentate 
din punct de vedere ştiinţific;  



analiza financiară în acelaşi timp este un instrument 
operativ de cunoaştere şi de reglare a procesului 
îndeplinirii planului;  



analizei financiare îi revine rolul de a contribui la 
asigurarea unui echilibru permanent la îmbunătățirea 
rezultatelor economico-financiare.  
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Sursele de date şi organizarea muncii de analiză  
Sursele interne: 
 



1. bilanţul contabil , furnizează conducerii companiei elementele de 
bază pentru selectarea direcţiilor de dezvoltare, modelelor de 
optimizare a procesului de producţie şi de desfacere a politicii 
financiare, investiţionale şi de creditare 



2. raportul de profit și pierderi, care evidenţiază veniturile şi 
cheltuielile pentru o anumită perioadă de timp, grupate în funcţie de 
natura lor şi rezultatul exerciţiului concretizat în profit sau pierdere 



3. raportul privind fluxul mijloacelor băneşti sintetizează 
tranzacţiile în numerar pentru o anumită perioadă de timp 



4. raportul privind fluxul capitalului propriu furnizează informaţii 
privind structura capitalului propriu 
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Sursele externe: sunt necesare orientării activităţii companiei şi 
adaptării ei la schimbările ce pot avea loc brusc în mediul economic şi 
ajută la dimensionarea unor noi obiective strategice 
 



Informaţiile externe în funcţie de 
natura domeniului la care se 
referă pot fi structurate astfel:  



 tehnologice  



 economico-financiare  



 juridice  



 fiscale  



Informaţiile utilizate trebuie să satisfacă 
următoarele cerinţe:  



 utilitatea  



 profunzimea  



 vechimea informaţiei  



 costul  



 executarea informaţiei  
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Analiză economico-financiară trebuie să parcurgă următoarele etape:  
 



I. stabilirea tematicii, care conţine principalele aspecte şi probleme 



ale activităţii economico-financiare supuse investigării.  



II. culegerea şi sistematizarea informaţiei economico-financiare  



III. prelucrarea şi studierea datelor  



IV. formularea concluziilor, pe baza cărora se vor stabili şi se vor 



lua măsuri ce vor permite îmbunătăţirea rezultatelor activităţii 



economico-financiare.  
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 Pe plan intern, managerii trebuie să cunoască poziția financiară curentă 
a companiei (performanța și problemele), rolul lor continuând cu funcțiile 
de planificare (prin proiecții de situații financiare) și control.  
 



 Un furnizor este interesat de lichiditatea companiei, pentru că drepturile 
sale sunt, în general, pe termen scurt si atunci capacitatea companiei de a 
plăti e cel mai bine reflectată prin indicatorii de lichiditate 
 



 Un creditor care, de obicei, împrumută pe termene medii sau lungi contra 
unei remunerații, este interesat mai mult de capacitatea companiei de a 
genera cash-flow pe termen mediu și lung în vederea acoperirii serviciului 
datoriei.  
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Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-
Canal utilizați în analize financiare și rapoarte 



financiare 



Importanța calculării indicatorilor economico-financiari constă în 
cunoaşterea evoluției acestora ceea ce oferă conducerii companiei 
de apă, posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu 
impact în procesul decizional.  
 
De asemenea, cunoaşterea nivelului indicatorilor economico-
financiari permite efectuarea de comparații cu alte companii de apă, 
autohtone sau internaționale. 
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Analiza financiară cuprinde următoarele categorii de indicatori: 
 



I. Indicatori de lichiditate 



II. Indicatori de solvabilitate/solvabilitate pe termen lung 



III. Indicatori de activitate (de gestiune) 



IV. Indicatori de profitabilitate 



V. Indicatori de risc 



VI. Alţi indicatori utilizaţi în practică de analişti 
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I. Indicatori de lichiditate 
 
Indicatorii de lichiditate se concentrează pe fluxurile de numerar şi au 
rolul de a măsura capacitatea unei companii de a-şi îndeplini obligațiile pe 
termen scurt, sub 1 an. Altfel spus, lichiditatea măsoară cât de repede 
activele unei companii pot fi convertite în numerar. 
 
Indicatorii din această grupă arată capacitatea activelor din cadrul 
companiei de a se transforma în bani, fără riscuri. 
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Lichiditatea absolută (lichiditatea de gradul I)  
Acest indicator arată în ce măsură compania poate să-şi achite datoriile pe termen 
scurt din contul mijloacelor băneşti. 
  



L absolută = 
�  ă ș



   
 



Lichiditatea intermediară (de gradul II)  
În calculul acestui indicator sunt cointeresați și creditorii. El ne arată ce parte din 
datoriile pe termen scurt (TS) pot fi achitate din contul mijloacelor băneşti, hârtii de 
valoare, creanţelor care vor fi plătite de către companie. 
 
 L intermediară = 



�  ă ș + � ț    + ț   
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Lichiditatea curentă (de gradul III sau coeficientul total de achitare) 
Acest indicator ne arată dacă compania dispune de suficiente mijloace pentru a-şi 
achita obligaţiunile în perioada raportată. În calculul acestui indicator sunt cointeresați 
de obicei acționarii. 



 
 
 
 



 Valoarea recomandată și acceptabilă este în jur de 2. Deci, cu cât valoarea 
acestuia este mai mare, cu atât situaţia companiei de apă este mai bună. 



L curentă = 
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II.  Indicatori de solvabilitate/solvabilitate pe termen lung 
 
Indicatorii de solvabilitate măsoară capacitatea unei companii de 
a-şi îndeplini obligaţiile pe termen lung.  
 
Ratele de solvabilitate furnizează informaţii privind cantitatea 
relativă de creanţe din structura capitalului unei companii, 
precum şi gradul de adecvare al câştigurilor şi fluxului de 
numerar pentru a acoperi cheltuielile cu dobânzile, ratele și alte 
cheltuieli fixe (cum ar fi leasing sau plăți de închiriere). 
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Gradul de îndatorare generală 
Acest indicator măsoară raportul dintre datoriile totale şi capitalurile proprii ale 
companiei. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât solvabilitatea este mai 
scăzută. 



Dacă acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza că întreprinderea 
de apă și-a consumat întreaga capacitate de îndatorare și nu dispune de o marjă de 
manevră în cazul unor evenimente viitoare nefavorabile. 
 
Dacă tendința de evoluţie a indicatorului este ascendentă, aceasta ar putea însemna 
că profiturile sunt prea scăzute pentru a putea acoperi nevoile companiei. 
 
Dacă evoluţia este descendentă, atunci s-ar putea ca întreprinderea să se afle într-o 
situație favorabilă și să fie în măsură să pregătească terenul pentru o viitoare 
expansiune sau investiție. 



Grad înd. gen. = 
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Rata de solvabilitate generală 
 
Acest indicator măsoară procentajul din activele totale finanțat prin datorii. În general, 
o datorie mai mare presupune risc financiar mai ridicat şi deci solvabilitate mai scăzută. 
 



R solv. gen. = 
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III. Indicatori de activitate (de gestiune) 
 
Indicatorii de activitate măsoară eficienţa unei companii în 
efectuarea sarcinilor zilnice precum colectarea creanţelor şi 
managementul inventarului. Mai mult, acești indicatori reflectă cât 
de eficientă este gestionarea capitalului şi a activelor pe termen 
lung. 
Indicatorii de activitate furnizează informaţii cu privire la: 



 viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale 
companiei; 



 capacitatea companiei de a controla capitalul circulant și 
activităţilor comerciale de bază ale companiei. 
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Viteza de rotaţie a debitelor-clienți   
 



Când valoarea indicatorului este mare, rezultă că în companie sunt probleme legate 
de controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțele sunt mai greu de 
încasat (clienți răi platnici). Compania trebuie să ia măsurile care se impun pentru 
urgentarea încasării acestora.   



Vit. rotație debite clienți = 
  ț



  
 � 365 
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Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
 



Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru 
realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficienţa managementului 
activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea 
acestora. 



Vit. rotație active imob. = 
  



 �   



Viteza de rotaţie a activelor  circulante 
 



Acest indicator caracterizează eficienţa  cu care sunt folosite activele circulante ale 
unei companii. 



 
 
 



Vit. rotație active circ. = 
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IV. Indicatori de profitabilitate 
 



Indicatorii din această grupă exprimă eficiența companiei de apă 
în realizarea de profit din resursele disponibile. 



Marja profitului brut 
 
Această marjă indică procentul de venituri disponibile să acopere cheltuielile 
operaţionale şi alte cheltuieli. O marjă a profitului brut ridicată indică o combinaţie de 
preț al produsului ridicat şi un cost de producţie mai scăzut. 
 
 
 



Pr. brut  = 
�  



   
 � 100 
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Marja profitului operaţional 
Această marjă măsoară procentajul profitului operaţional din cifra de afaceri. De 
asemenea, arată capacitatea unei companii de a genera valoare adăugată pentru 
acţionari. 
 
 
 
 
EBIT fiind profitul înainte de dobânzi şi impozite. 



Pr. op.  = 
�



   
 � 100 
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Rentabilitatea economică 
Acest indicator măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza activelor sale. 
Cu cât indicatorul are o valoare mai mare, cu atât mai mult profit este generat de un 
anumit nivel de active. 
 
 
 
 
Rentabilitatea financiară 
Acest indicator măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza capitalului 
propriu. O valoare mare a indicatorului înseamnă că o investiție mică a acţionarilor a 
fost transformată într-un profit mare. 
 
 
 



R ec.  = 
�  



  
  



R fin.  = 
�  
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V. Indicatori de risc 



Gradul de îndatorare 
 
Capital împrumutat = credite peste 1 an 
Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an 
Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și 
posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capitalul social. 
Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%. 
 
 
 



Grad îndatorare  = 
 î



  
 � 100 
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Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 
 
Acest indicator determină de câte ori entitatea achită cheltuielile cu dobânda. Cu cât 
valoarea acestuia este mai mică, cu atât poziția companiei este mai riscantă. 
 
 Acoperirea dobânzilor  = 



�ℎ   â  
  



Marja profitului operaţional
ceastă marjă măsoară procentajul profitului operaţional din cifra de afaceri. De 



arată capacitatea unei companii de a genera valoare adăugată pentru 
acţionari.



 
EBIT fiind profitul înainte de dobânzi şi impozite. 



�
 
 �
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VI. Alți indicatori utilizați în practică de analiști 



Excedentul Brut din Exploatare (EBE) 



 
Excedentul brut din exploatare este excedentul generat de activitățile de exploatare 
după plata cheltuielilor cu forţa de muncă. Acesta poate fi calculat din valoarea 
adăugată la costul factorilor fără a adăuga costurile cu personalul. Este o sursă 
potențială de autofinanțare şi de remunerare a creditorilor, a statului și a acționarilor. 



EBE  = Marja comercială +  Producţia exerciţiului –  Cheltuieli externe +



 Venituri din subvenţii de exploatare (inclusiv cele pentru salarii)  −
 Cheltuieli de personal −  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
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EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poate fi tradus în limba română prin profitul 
înainte de dobânzi şi impozite. Acest indicator reprezintă profitul obţinut înainte de 
remunerarea statului prin impozitul pe profit plătit și a creditorilor prin plata dobânzilor. 



 
 
 



EBIT = Profit brut + Cheltuiala cu dobânda 
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC


PLANIFICAREA STRATEGICĂ. 
INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC.


Chișinău 2015


Implementat de


Indicatori de performanță. Legislația Moldovei.
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Indicatori de performanță
sc


op
Urmărirea realizării 
obiectivelor
Stabilirea 
standardelor 
interne
Controlul activității 
angajaților
Integrarea mai 
multor indicatori 
pentru atingerea 
unui obiectiv


ef
ec


t Luarea deciziilor 
operativă și corectă
Stimularea 
personalului
Identificarea 
responsabililor
Unirea eforturilor 
mai multor sectoare
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Financiari


Rata de 
creștere a 
profitului 


brut


Rata de 
scădere a 
raportului 
costuri / 
venituri 


Relația cu 
clienți


Numărul 
mediu de 


clienți 
contractați 


Rata de 
creștere a 


volumului de 
vânzări


Rata de 
creștere a 
clienților 


sensibilizați


Operaționali 
(procese)


Rata de 
creștere a 


apei 
dobândite


Rata de 
scădere a 
pierderilor 
în rețea


Resurse 
umane


Rata 
fluctuației


Gradul de 
suficiență a 
personalului 


Cota 
personalului 


calificat


Tipuri de indicatori de performanță. Exemple AAC.
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Model plan acțiune – Moldova. AAC.
R


ed
uc


er
ea


 
da


to
rii


lo
r d


eb
ito


ar
e • Plan lunar de încasare a plăților 


• Registru al creanțelor restante
• Grafic lunar de colectare a creanțelor 
• Premierea pentru colectarea datoriilor
• Revizuirea documentelor de plată
• Revizuirea contractelor
• Avertizarea în scris a consumatorilor
• Reeșalonarea datoriilor
• Procedura scrisă de penalizare
• Achitare în avans de la persoane juridice


Acțiuni. Obiectiv 1.
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Legătura dintre indicatori, obiectiv și planul acțiuni
R


ed
uc


er
ea


 
da


to
rii


lo
r d


eb
ito


ar
e • Rata de încasare a plăților (rata de 


creștere anuală)
• Cota datoriilor colectate în total datorii
• Cota achitărilor în avans de la 


persoane juridice


Indicatori. Obiectiv 1.
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Caracteristicile indicatorului de performanță


KP
I (


in
di


ca
to


r c
he


ie
 d


e 
pe


rfo
rm


an
ță


)


Denumire


Unitate de 
măsură


Formula 


Valoare


Valoare așteptată 
minimă/maximă


Valori 
intermediare


Valoare inițială


Responsabil Realizare/Control


Timp


40


90


Cota datoriilor colectate în total 
datorii, % = 
(Datorii colectate/Total datorii)/ X 100% 


Realizare – Controlor
Control - Economist
2016-2020
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Benchmarking (comparația întreprinderilor după indicatori)


Indicii de 
producție 


Apă


apa captată


apă furnizată


pierderi


consum mediu anual


consum energie electrica


Canalizare


utilizarea capacităților 
stațiilor de epurare


volume ape uzate


structura ape uzate


indicatori calitate apei uzate


consum energie electrica


AMAC, Indicii financiari și de producție ale întreprinderilor AAC, 2011-13
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Benchmarking (comparația întreprinderilor după indicatori)


Indicii economici și financiari


Venituri din vânzări (Dinamica, Structura, Rentabilitatea, Volum mediu pe 1 lucrător)


Active (Active termen lung, Uzura, Active nete, Mijloace circulante)


Surse de mijloace  (Capital propriu, Structura)


Rotația activelor (Solvabilitate, Lichiditate, Stocuri)


Fluxul mijloace bănești


Tarife (Tarif mediu, Sinecost mediu, Tarif industrial față de tarif populație)


Structura cheltuielilor


Datorii debitoare, Datorii creditoare


Resurse umane (Fluctuația, Salariu mediu)


Investiții (Dinamica, utilizarea) 


AMAC, Indicii financiari și de producție ale întreprinderilor AAC, 2011-13
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Legislația cu privire la indicatori de performanță AAC


• Directive UE
 Directiva Cadru cu privire la Apă 2000/60/EC
 Directiva cu privire la tratarea apei uzate urbane 91/271/EEC
 Directiva privind calitatea apei destinată consumului uman 98/83/EC


• Legi MD în domeniul AAC
 Legislația secundară la Legea Apelor
 Legea cu privire la apa potabilă
 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare


• HG 934/2007, cerințele de raportare a calității apei potabile. Anexa nr. 2.
• Standardele şi normele tehnice din sectorul AAC


 Standardele şi normele de proiectare a infrastructurii AAC
 Standardele de calitate şi normele tehnice pentru calitatea apei


Strategia Națională cu privire la Apă și Sanitație 2014-2028. Cadrul legal.
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Legislația cu privire la indicatori de performanță AAC


Strategia Națională cu privire la Apă și Sanitație. Indicatori la nivel de țară.


• situația sectorului AAS înainte de 
implementarea planului de acțiuneIndicatori de bază


• resurse alocate proiectelorIndicatori de intrare


• nr. comunități ce au suport financiar, 
volum total investițiiIndicatori de realizare


• nr. populației conectate la sisteme noiIndicatori de rezultat


• creșterea nr. angajați din mediul rural, 
creșterea productivitățiiIndicatori de impact
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Legislația cu privire la indicatori de performanță AAC


Reglementarea privind indicatorii de calitate AAC. Legea 303, 2013.


• ANREAutoritatea de 
reglementare 


• Licențiere în baza indicatorilor 
performanță


• Regulament indicatori calitate AAC
Rol ANRE


• Respectarea indicatorilor stabiliți ANREObligațiile Operatorului
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Legislația cu privire la indicatori de calitate AAC


Legi/HG


Protecția mediului


Apelor


Zone şi fâșii de 
protecție a apelor
Regulament cadru 
sisteme comunale 


AAC


Registrul de stat 
al apelor


Norme


Norme (protecția 
muncii, instalații 


electrice


SNiP (proiectare, 
igienice, control 


calității)


GOST (protecția 
muncii, 


exploatare)


Alte


Reguli, 
Instrucțiuni


Regulamente 
(securitatea 


tehnică, 


Recomandări 
normative 


personal AMAC
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Indicator 
(denumire)


Unitatea de 
măsură, 
formula


Valoare 
așteptată 


(2020)
Categorie Obiectiv


1 calitate


2 piață și clienți


3 financiar


4 operațional/tehnic


5 personal și
comunicare


Exercitiu practic – stabiliți la fiecare obiectiv selectat 
anterior 1-2 indicatori 
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Exemple de indicatori în AAC România
Nr Indicatori performanță Luna Cumulat, an


1.1 Branșarea/racordarea utilizatorilor
a) număr solicitări branșare/nr. solicitări racordare ale utilizatorilor la sistemul public


AAC, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori
b) nr. solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de


branșare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de
branşare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zilecalendaristice


1.2 Contractarea furnizării apei/preluării apelor uzate și meteorice
a) nr. contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la nr. de solicitări
b) % din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 zilecalendaristice
c) nr. solicitări de modificare a prevederilor contractuale raportate la numărul total


de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile
1.3 Măsurarea și gestiunea consumului pe apă


a) nr. anual contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la nr. solicitări, pe
tipuri de apă furnizată


b) nr. anual contoare montate, raportat la nr. total de utilizatori fără contor
c) nr. anual reclamații priv. precizia contoarelor raportat la nr. contoare, pe tipuri de


apă furnizată și categorii de utilizatori
d) % din nr. reclamații de la lit. c care sunt justificate
e)  % de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile
f)   nr. sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la nr. total utilizatori
g)  cantitatea apă furnizată raportată la nr. total locuitori de tip casnic deserviți
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Exemple de indicatori în AAC România
Nr Indicatori performanță Luna Cumulat, an


1.4 Citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor de apa și de canalizare furnizate/prestate
a)  numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori


b)  procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile


c)  procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate


d)  valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise


e) Nivelul prețurilor și tarifelor pentru:
- apa potabilă furnizată pentru populație
- apa  potabilă  furnizată  pentru  rest consumatori:
- canal-epurare pentru populație;
- epurarea apei uzate în zonele Pitești unde nu există rețea canalizare pentru populație
- epurare pentru restul consumatorilor;
- epurarea apei uzate în zonele Pitești unde nu există rețea canalizare pt. rest consum.


1.5 Întreruperi si limitări in furnizarea apei si in preluarea apelor la canalizare
Întreruperi  accidentale
a)  numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori


b) nr. utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la total 
utilizatori, pe categorii de utilizatori


c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori


d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori


e) nr. utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori/pe 
categorii de utilizatori
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Exemple de indicatori în AAC România
Nr Indicatori performanță Luna Cumulat, an


1.5 Întreruperi si limitări in furnizarea apei si in preluarea apelor la canalizare
Întreruperi  programate
a) numărul de întreruperi programate
b) durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore
c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total 


utilizatori, pe categorii de utilizatori
d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită raportat la total 


întreruperi programate, pe categorii de utilizatori
Întreruperi datorate nerespectării preved. contractuale de utilizator
a) nr. utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/ prestarea serviciilor pentru
neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
şi pe tipuri de servicii


b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat
la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii
c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe
categorii de utilizatori, tipuri de servicii şi clauze contractuale nerespectate
d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor,
realimentați în mai puțin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii
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Exemple de indicatori în AAC România


Nr Indicatori performanță Luna Cumulat, an


1.6 Calitatea serviciilor furnizate/prestate
Întreruperi  programate


a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate
raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de apa
furnizata (potabila sau industrială) și parametrii reclamați
b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina
operatorului
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea
condițiilor și parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea
facturată, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori
d) nr. reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la nr.
total utilizatori
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Sesiunea 1 –


Calitatea in serviciile publice
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Importanța calității


• Conceptul “calitate“ are multe semnificaţii şi implicaţii, de la calitatea
proiectului şi a fabricaţiei de produse la calitatea serviciilor (publice şi
private) şi la calitatea întreprinderilor care realizează aceste produse
şi servicii. 


• “Calitatea“ reprezintă un mijloc utilizabil într-un anumit scop în
sine sau astfel spus, datorită calităţii, o întreprindere există pe piaţă şi
se poate menţine competitivă, în mod continuu, deşi evoluează într-un 
mediu aflat în permanentă schimbare.


• Conceptul “calitate“ şi-a lărgit considerabil semnificaţia pe parcursul 
secolului al XX-lea. Pentru obţinerea şi menţinerea calităţii s-a trecut de 
la abordarea “controlul calităţii“ – implicând măsuri şi verificări ale 
procesului de producţie – la abordarea “managementul calităţii“


Implementat de


24/02/2016







Page 3


Managementul calității


• Managementul calităţii nu este o activitate de sine stătătoare, ci este 
parte integrată în managementul organizaţiei. Managementul calităţii 
organizează, controlează şi directionează resurse pentru atingerea 
obiectivelor calităţii. Cu alte cuvinte, managementul calităţii are ca 
obiective principale, obiective deduse din obiectivele strategice ale 
organizaţiei referitoare la stabilirea, implementarea şi menţinerea 
politicii în domeniul calităţii.


În acest sens, standardul SR EN ISO 9000:2001 defineşte managementul 
calităţii ca: “Activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o 
organizaţie în ceea ce priveşte calitatea”
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Managementul calității


• Sistemele de management a calitatii, a operatorilor de servicii publice
de alimentare cu apa si canalizare/epurare din Romania, dezvoltă
particularitati unice, in raport cu sabloanele practicate in tari din Uniunea
Europeana. 


• Aceste sisteme s-au dezvoltat, ca urmare a implementării standardelor
de management multiple ISO si a reglementarilor legale specifice, mult
mai severe si intr-o continua dinamica.


• Identificam la aceste organizatii componente solide, specifice calitatii, 
care se evidentiaza unitar – integrat in management,fiind in ”tinta radar” 
pentru asteptarile clientilor si a managementului organizational. 
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Managementul calității


• este parte integrantă a funcţiilor de management, facând ca sistemul calităţii 
într-o intreprindere, să se intrepătrundă cu întreg sistemul de management. 


• cuprinde atât controlul calităţii cât şi asigurarea calităţii, dar şi funcţiile de 
planificare şi îmbunătaţire a calităţii şi este implementat într-o intreprindere 
prin construirea unui sistem al calităţii.


Funcţionarea unui Sistem de Management al Calităţii se referă şi la asigurarea 
unui nivel corespunzator de pregătire pentru toti angajaţii şi schimbarea 
mentalităţii acestora în modul de realizare a obiectivelor preconizate. 


Printr-un sistem de calitate intreprinderea urmăreşte să obţină succese pe 
termen lung prin : satisfacerea clientului, obţinerea de avantaje pentru întreg 
personalul implicit prin obţinerea de avantaje pentru societate.
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Managementul calității


Prin MC o organizaţie urmăreşte să obţină produse sau să ofere servicii care :


• satisfac asteptările clienţilor ;


• sunt conforme cu standardele şi specificaţiile aplicabile ;


• sunt obţinute în condiţii de profit ;


• sunt oferite la preţuri competitive
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Reguli de baza in Managementul calității


Prin MC o organizaţie urmăreşte să obţină produse sau să ofere servicii care :


• nimeni din organizaţie nu este exclus, ci fiecare participă la implementarea 
calităţii acest lucru având un impact în percepţia clientului asupra calităţii 
serviciului prestat sau produsului furnizat cât şi în aprecierea societăţii ;


• nu numai clienţii externi trebuie satisfăcuţi, ci şi clienţii interni de asemenea. 
Din această cauză organizaţia trebuie văzută ca o înlănţuire de clienţi-
furnizori-clienţi ;


• aprecierea organizaţiei de către societate poate avea deseori un rol vital în 
asigurarea succesului în afaceri ;
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Managementul calității în industria apei


• Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare – epurare  din „industria 
apei”, are un sistem de management a calității ce presupune abordarea, 
identificarea¸ înţelegerea şi conducerea proceselor într-un sistem de 
control corelat cu asigurarea cerințelor, ceea ce permite identificarea 
rapidă a eficacităţii şi eficienţei organizaţiei în planificarea şi atingerea 
obiectivelor sale.


• Problema fundamentală a acestui tip de management o reprezintă 
identificarea tuturor proceselor şi statuarea procedurilor asociate 
fiecărui proces (succesiunea etapelor, descrierea precisă a 
instrucţiunilor de lucru, stabilirea şi standardizarea de formulare care 
cuprind setul de informaţii necesare şi suficiente a regulilor, legilor, 
normelor de aplicare, impunerilor unui contract).
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Identificarea proceselor în industria apei


• procesul de management;


• procesul de furnizare a apei potabile;


• procesul de epurare a apelor uzate;


• procese suport;


• activităţi suport.
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Indicatorii generați de procese


• indicatori de calitate apă potabilă;


• indicatori de calitate apă industrială;


• indicatori de calitate ape uzate (la intrarea în staţiile de epurare);


• indicatori de calitate a apelor epurate deversate în emisar;


• indicatori de calitate mediu.


Implementat de


24/02/2016
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Indicatorii generați de procese


• imprimă caracteristicile de bază serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare :


• continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;


• adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;


• excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de 
canalizare;


• respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi 
protecţiei mediului.


Implementat de


24/02/2016
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Caracteristicile de bază induc principiile specifice


• securitatea serviciului;


• tarifarea echitabilă;


• rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;


• transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu 
patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale 
acestora;


• continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;


• adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;


• accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;


• respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, 
protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.


Implementat de


24/02/2016
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Documentația tehnică pentru servicii de management al 
calității


In contextul in care conducerea unei companii de utilitati este hotarata sa
obtina performante in activitatile desfasurate, se impune o organizare
sistematica, stabilirea unor obiective de atins, tinerea sub control a tuturor
activitatilor cu modalitati de verificare a eficacitatii lor si de corectare a 
eventualelor deficiente constatate. 


Intr-un cuvant, este necesar un Sistem de Management al Calitatii. 


Standardizarea in domeniul calitatii ofera in acest scop ISO 9001:2000, drept
cadru reglementat. Acesta contine elementele esentiale care, insumate, 
asigura o buna functionare a institutiei.


Implementat de


24/02/2016
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Condițiile de standard


Conditia 4 : Sistemul calitatii prevede:


• identificarea proceselor desfasurate, a modului de desfasurare si a legaturilor
dintre ele (procese de management, de asigurare a resurselor, de realizare a 
serviciilor si de monitorizare);


• documentarea Sistemului de Management al Calitatii prin Manualul Calitatii, 
proceduri de sistem, proceduri si instructiuni de lucru;


• stabilirea modului de elaborare, verificare, aprobare a documentelor si nivelele
de responsabilitate implicate, precum si a regulilor de difuzare si retragere a 
documentelor;


• stabilirea regulilor de efectuare a modificarilor in documente si date;stabilirea
regulilor privind documentele externe;


Procese aferente conditiei 4 – Sistemul calitatii: Elaborarea procedurilor, 
Controlul documentelor, Controlul inregistrarilor.


Implementat de


24/02/2016
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Condițiile de standard


Conditia 5: Responsabilitatea managementului prevede: 


• definirea politicii conducerii privind calitatea, obiectivele si tintele de atins;


• orientarea politicii organizatiei catre client, in scopul satisfacerii cerintelor
acestuia;


• organizarea functionala cu responsabilitati pe nivele ierarhice bine definite;


• definirea functiilor specifice de supraveghere a Sistemului de Management 
al Calitatii;


• definirea proceselor de comunicare in interiorul organizatiei;


• analiza periodica a functionarii Sistemului de Management al Calitatii.


Procese aferente conditiei 5 – Responsabilitatea managementului: 
Intocmirea planului anual de activitate, Intocmirea BVC, Analiza managementului
etc.


Implementat de


24/02/2016
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Condițiile de standard


Conditia 6: Managementul resurselor prevede:


• asigurarea resurselor necesare mentinerii si imbunatatirii Sistemului de 
Management al Calitatii;


• definirea modului in care este asigurata selectia, instruirea si evaluarea
personalului;


• asigurarea infrastructurii necesare activitatii (spatii de lucru si utilitati, dotari
cu utilaje, tehnica de calcul, mijloace de transport si comunicatii);


• asigurarea unui mediu de lucru adecvat desfasurarii activitatii in bune
conditii.


Procese aferente conditiei 6 – Managementul resurselor: Asigurarea
infrastructurii, Investitii, Elaborarea fisei postului, Selectia personalului, Instruire, 
Evaluarea personalului etc.


Implementat de


24/02/2016
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Condițiile de standard


Conditia 7: Realizarea serviciilor prevede:


• documentarea activitatilor specifice prin proceduri si instructiuni de lucru;


• focalizarea asupra proceselor desfasurate in legatura cu clientul si
comunicarea cu acesta, pentru determinarea exacta a cerintelor sale in 
cadrul contractarii;


• planificarea activitatilor de proiectare – dezvoltare;


• stabilirea datelor de intrare si a datelor de iesire ale proiectului;


• analiza, verificarea si validarea proiectului, cu stabilirea functiilor implicate;


• stabilirea modului in care se fac modificari in cadrul proiectului;


• definirea modului in care decurge procesul de aprovizionare si stabilirea
exacta a calitatii optime si a caracteristicilor produselor si serviciilor
aprovizionate;


Implementat de


24/02/2016
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Condițiile de standard


Conditia 7: Realizarea serviciilor prevede:


• aprovizionarea numai de la furnizori evaluati, care demonstreaza
seriozitate si capabilitate;


• verificarea produselor si serviciilor aprovizionate;


• principalele procese de asigurare a serviciilor: captare si aductiune, 
distributie, captare si epurare a apelor uzate; 


• asigurarea identificarii si trasabilitatii produselor si materialelor
aprovizionate si serviciilor prestate;


• interventia in cazul avariilor;


Procese aferente conditiei 7 – Realizarea serviciilor: Contractare, Proiectare, 
Aprovizionare, Captare si aductiune, Distributie,  Captare si epurare ape uzate, 
Intretinere si reparatii, Intretinerea si controlul parcului de contori etc.


Implementat de


24/02/2016







Page 19


Condițiile de standard


Conditia 8: Monitorizare, analiza si imbunatatire prevede:


• stabilirea tipurilor de verificari, punctele in fluxurile de activitati in care 
acestea se fac si functiile responsabile;


• stabilirea si implementarea unor modalitati de masurare a gradului de 
satisfactie al clientului;


• planificarea si realizarea actiunilor de audit intern asupra Sistemului de 
Management al Calitatii;


• monitorizarea permanenta a fluxurilor de lucru si a calitatii produselor si
serviciilor;


• identificarea neconformitatilor, stabilirea cauzelor care le-au generat si a 
actiunilor corective, cu termene si responsabilitati, pentru eliminarea
acestora;


Implementat de


24/02/2016
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Condițiile de standard


Conditia 8: Monitorizare, analiza si imbunatatire prevede:


• analiza datelor privind satisfactia clientului (inclusiv reclamatiile), 
conformitatea serviciilor, evaluarea subcontractantilor, pentru identificarea
cailor de imbunatatire;


• determinarea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare
perfectionarii Sistemului.


Procese aferente conditiei 8 – Monitorizare, analiza si imbunatatire: 
Monitorizarea evenimentelor din retea, Monitorizarea indicatorilor fizico-chimici, 
biologici si bacteriologici, Masurarea satisfactiei clientului, Tratarea reclamatiilor, 
Audit intern, Tratarea neconformitatilor, Actiuni corective, Actiuni preventive, 
Analiza datelor etc.


Implementat de


24/02/2016
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Beneficiile Sistemului de Management


• Prin documentarea si tinerea sub control a fluxurilor de lucru creste
eficacitatea acestora si calitatea serviciilor oferite.


• Creste gradul de responsabilizare si incredere a personalului, oferind un 
cadru clar de desfasurare a atributiilor.


• Existenta procedurilor accelereaza integrarea noilor angajati.


• Procedurile permit implementarea unor aplicatii informatice de 
Managementul Documentelor si Fluxurilor de Lucru, precum si a 
aplicatiilor de Management Integrat (ERP).


• Certificatul ISO 9001 este o cerinta pentru mentinerea licentierii
operatorilor de utilitati.


Implementat de


24/02/2016
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Beneficiile Sistemului de Management


• Existenta unui Sistem de Management al Calitatii este aproape obligatorie
in relatiile cu partenerii externi, demonstrand inscrierea organizatiei in 
tendinta mondiala din domeniul calitatii. Certificatul ISO 9001 este un 
argument pentru accesul organizatiei la programe de finantare.


• Certificatul ISO 9001 reprezinta cartea de vizita a organizatiei, marind
increderea partenerilor in calitatea serviciilor oferite.


• Certificatul ISO 9001 este un argument puternic in cazul participarii la 
licitatii, in cele mai multe cazuri fiind o cerinta obligatorie exprimata in 
caietele de sarcini.


Implementat de


24/02/2016
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Beneficiile Sistemului de Management


Deşi certificarea sistemului calităţii constituie pentru societăți – în special 
pentru operatorii de servicii publice apă/canal – o importantă modalitate de 
demonstrare a conformităţii cu cerinţele clienţilor (stabilite prin reglementări şi 
contracte), nu sunt suficiente pentru a asigura conducerea eficientă a 
acestora, în contextul celorlalte răspunderi pe care le au de îndeplinit, 
indiferent de caracterul public sau privat pe care îl dețin. 


Implementarea strategiilor de management al calităţii (ca, de exemplu, cele 
corespunzând satisfacerii criteriilor (Premiului European pentru Calitate) –
orientate spre satisfacerea clienţilor şi bazate pe îmbunătăţirea continuă 
sprijinită de implicarea întregului personal – poate oferi societăților numai 
instrumentul necesar pentru creşterea competitivităţii lor.


Implementat de


24/02/2016
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Exemplificari – cadrul legal / practici manageriale


• Management privat – întâlnit în România în orașele București și Ploiești


• Management public – întâlnit în toate celelalte localități (comune și orașe) 
sub două forme :


• Management public direct – prin servicii prestate de Unitatea 
Aministrativ Teritorială (constituite ca servicii, direcții, etc. în cadrul 
primăriei/consiliului județean)


• Management public indirect – prin servicii specializate prestate de 
operatori regionali în baza unui contract de delegare a gestiunii 
(constituite ca societăți comerciale pe acțiuni, la care acționarii sunt 
consiliile locale/județene) 


Implementat de


24/02/2016
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Exemplificari – SC APAVITAL SA


Implementat de


24/02/2016
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Implementat de


24/02/2016
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Sistemul de management


• ISO 9001:2008 – Sistem de Management al Calităţii


• ISO 14001:2005 – Sistem de Management de Mediu


• OHSAS 18001:2007 – Sistem de Management


• al Sănătății și Securității Ocupaționale


• ISO EC 27001:2005 – Sistem de Management


• al Securității Informațiilor


• ISO EC 22000 : 2005 Sistem de Management


• al Siguranţei Alimentului


• ISO 17025: 2005 – Sisteme de management a Laboratoarelor de Încercări


Implementat de


24/02/2016
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Sistemul de management


• Licență de Operare Clasa 1 eliberată de Autoritatea Națională de 
Reglementare a Serviciilor Comunale din România (ANRSC -
www.anrsc.ro).


• Laborator Analize Ape Uzate Acreditat la RENAR (www.renar.ro) din 
România.


• Laborator Apă Potabilă certificat de Ministerul Sănătăţii din România 
(www.ms.ro), privind monitorizarea de control a apei potabile.


• Laborator de metrologie autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală 
din România (www.brml.ro) pentru verificările metrologice.


• ApaVital este atestată pentru întocmirea studiilor şi a documentaţiilor de 
gospodărire a apelor de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din 
România (www.mmediu.ro).


Implementat de


24/02/2016
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Strategia calitatii la Apavital


• Abordarea centrată pe client este baza tuturor eforturilor pentru 
îmbunătaţirea calităţii serviciilor publice. Îmbunătaţirea serviciilor trebuie să 
sublinieze dreptul clientului de a alege furnizorul;


• Întelegerea clară a clientului este fundamentală pentru dezvoltarea 
serviciilor. Furnizorii de servicii publice trebuie să-şi identifice clienţii interni 
şi din afara organizaţiei şi nevoile lor de bază referitoare la servicii şi trebuie 
să îşi dezvolte procesele de servicii din acestă perspectivă;


• Procesele asociate serviciilor trebuie să fie transparente clientului; ele 
trebuind evaluate şi dezvoltate constant, clienţii  trebuind să poată participa 
şi influienţa dezvoltarea de servicii;


Implementat de


24/02/2016
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Strategia calitatii la Apavital


• Procesul este producătorul fundamental al calităţii. Dezvoltarea constanta a 
aptitudinilor, competenţelor şi adaptării la activitate ale angajaţilor constituie 
o componentă esenţială a efortului pentru calitate;


• Responsabilii de sectorul public, managerii şi personalul unităţilor 
prestatoare de servicii trebuie să se angajeze ei înşişi la îmbunătaţirea 
continuă a calităţii, productivităţii şi disponibilităţii serviciilor;


• Evaluarea permanenta a serviciilor prestate, ca punct cheie în efortul pentru 
îmbunatatirea calităţii serviciilor;


• Terminologia utilizată în cadrul organizaţiei trebuie pusă de acord cu 
terminologia standardizată (ISO 9000:2008) pentru managementul calităţii 
şi ţinerea sub control a calităţii.


Implementat de


24/02/2016
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“Un sistem de management al calităţii nu 
vă garantează că veţi câştiga, dar lipsa lui
vă poate face să pierdeţi" 


H.J. Harrington


Implementat de


24/02/2016
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Mihai Dorus


Proiect cofinanțat de 


Implementat de
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24/02/2016
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Implementat de


Chișinău, 2015


Sesiunea 5 – Matricea (cadrul) logica a proiectului
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GCP
Procesul de luare a 


Deciziilor si implementare definit
de organizatie


Imbinarea GCP cu CLA
Gestionarea Ciclului Proiectului


Defineste diferite faze din viata unui proiect 
cu gestionarea activitatilor si procedurile de 


luare a deciziilor bine definite.


Cadru Logic de Abordare
O metodologie pentru planificare,
gestionare şi evaluare a programelor şi
proiectelor, folosind instrumente care 
promoveaza o analiză sistematică, 
participarea partilor interesate si
documentatie structurata.


CLA
Metoda si instrumentele


de gestionare a proiectului
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Cadrul Logic
Cadrul Logic (CL) este utilizat in intreg ciclul GCP.


Formeaza o legatura comuna si consistenta intre:
Obiective vizate


Mijloace necesare


Obiective vizate


Mijloace-legate de costuri


Rezultate obtinuteActivitati implementate


Rezultate obtinute


Probleme de rezolvat


Activitati implementate


Mijloace necesare
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Aplicarea CLA


CLA este un ajutor pentru a gandi sistemic si logic 


Procesul (cine este implicat şi cum) este la fel de important ca şi produsul


Instrumentele CLA ar trebui să se aplice ca parte a unui proces iterativ - nu ca un 
set de  formule


Matricea CLA (produsul analizei) trebuie sa fie deschisa pentru inspectie şi
revizuire


Instrumentele CLA prezentate în aceast training nu sunt "exclusive" - exista multe
alte instrumente complementare (cum ar fi SWOT, Diagrame Venn şi alte
instrumente de participare), care pot fi folosite pentru a sprijini eficient GCP
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 Matricea CL  - Logica de Interventie
definirea structurii proiectului, testarea 
logicii ei interne si a riscurilor, formularea 
de indicatori ai succesului masurabili


 Presupuneri si Riscuri
Conditii care sunt in afara controlului 
gestionarii proiectului


 Indicatori
Pentru a masura progresul 


 Programarea activitatii
 Programarea resurselor (Costuri)


CLA & Schita Proiectului


 Analiza partilor interesaste


 Analiza problemei –
probleme cheie, constrangeri & 
oportunitati; relatii cauza & efect


 Analiza obiectiva
dezvolatrea de solutii plecand de la 
problemele identificate; identificarea 
mijloacelor de a stopa relatiile cauza&efect


 Analiza strategiei
identificarea diferitelor strategii pentru 
obtinerea solutiilor; selectarea celei mai 
potivite  strategii. 


Planificarea EtapeiAnaliza Etapei
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EVALUARE


CLA & Implementarea Proiectului


IMPLEMENTARE


Indicatori actualizati


Presupuneri actualizate


Programarea activitatilor actualizata


Programarea resurselor actualizatat


O clara 
analiza a situatiei/problemei 


ajuta la o evaluare relevanta
Structura obiectiva si 


indicatori care sa evalueze 
impactul si eficacitatea


Programe de activitate si 
resurse pentru a ajuta 
evaluarea eficientei
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CLA - Analiza Etapei


 Analiza partilor interesate


 Analiza problemei


 Analiza obiectiva


 Analiza strategiei
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Analiza partilor interesate


Cine sunt partile interesate?
 Institutiile si organizatiile guvernamentale
 Grupuri din sectorul privat, companii individuale 
 Grupuri ale societatii civile (organizatii non-guvernamentale, organizatii 


comunitare)
 Comunitati de interes / comunitati de loc


Membrii comunitatii (fermieri / comercianti, femei / barbati, tineri /batrani, bogati / 
saraci)







Page 9


De ce analiza partilor interesate?


 Permite grupurilor cheie de interese sa fie identificate&implicate
 Va permite diferitelor asteptari sa fie identificate
 Va permite mobilizarea diferitelor resurse esentiale pentru proiect: 


informationale, financiare, umane, legitime
 Arata modul in care diferite parti interesate percep realitatea
 Evidentiaza diferite nevoi
 Ajuta la identificarea conflictelor/riscurilor potentiale
 Sprijina corespunzator stabilirea obiectivelor, alegerea strategiei si tintirea 


beneficiilor
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 Ale cui opinii + experienţă sunt relevante? 


 Cine ia decizii referitoare la proiect?


 Cine va actiona conform acestor decizii? 


 Al cui sprijin activ este esenţial


 Cine are dreptul sa fie implicat? 


 Cine este de asteptat să se simtă ameninţat


Analiza partii interesate
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Exercitiu pe grupe – analiza partiilor interesate


Grupul partilor
interesate Sarcini si responsabilitati Asteptari pentru proiect Temeri pentru proiect Sprijin pentru proiect
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Analiza problemei


EFECTE


CAUZE


Exemplu care ajută sa stabilim legatura cauza / efect dintre probleme


Scaderea cantitatii de 
apa potabila livrata


Lipsa investitii


Clienti nemultumiti


Calitatea slaba
apa bruta


Infrastructura cu 
probleme


Surse de finantare
reduse pentru


operator


Constructori
neexperimentati
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●Analiza obiectivelor


Realizari


OBIECTIVE


Transformarea problemelor în realizări pozitive prin relaţia obiective/realizari


Venituri mai mari la 
nivelul operatorului


Infrastructura
moderna


Servicii de calitate
catre clienti


Cresterea numarului
de clienti


Stabilirea unui tarif care 
acopera cheltuielile


Reabilitarea si extinderea
infrastructurii


Operarea si intretinerea
corespunzatoare
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Analiza Strategiei


Se refera la:


● Analizarea obiectivelor identificate (potentiale) in legatura cu 
un set de criterii de fezabilitate


● Selectarea unei strategii adecvate pentru implementarea 
proiectului
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Analiza Strategiei


Urgenta


Importanţa 
acordată de 
către grupul 


ţintăContributia 
la reducerea 
inegalitatilor(


ex. genul))


Acceptabilitatea 
sociala


Complementaritati
cu proiecte


finantate de alti
donatori


Relevanta 
pentru 


CE/strategia 
adoptata de 


tarile partenere


Potenţialul şi 
capacităţile 


existente(din 
grupul-ţintă)


Disponibilitatea 
resurselor 
financiare, 


expertiza, etc.


CATEVA POSIBILE CRITERII
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Suportabilitatea
populatiei


Crestea veniturilor la 
nivelul operatorului


Income of the 
artisan fishers 


increased


Servicii de calitate
pentru clienti


Disponibilitatea populatiei
de a se conecta la 


infrastructura


Surse de finantare care
sa acopere costul


proiectelor


Processing of the 
catch improved


Cresterea numarului
de clienti


Access to the 
markets improved


Reabilitarea
infrastructurii


Decizie bazata pe prioritatile politice ,buget,resurse umane, urgenta, acceptabilitate sociala, etc
Strategia de control a suportabilitatii de plata Strategia de orientare a pietei


SCOPUL


OBIECTIVUL 


GENERAL


REZULTATE


Aceste afirmatii excluse 
ar trebui luate in 


considerare in 
analizarea 


ipotezelor/riscurilor


Analiza StrategieiIn Proiect
In afara proiectului
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Etapele descrierii proiectului


Relationat cu obiectivul sectorial sau national, la care 
proiectul va contribui;


Fluxul durabil de beneficii pentru grupurile tinta ale 
proiectului


Bunurile si serviciile furnizate de proiect;


Ce face proiectul pentru a produce rezultatele (program 
de lucru/sarcini).


Obiectiv 
general


Scopul 
proiectului


Rezultate


Activitati
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Ipoteze


O ipoteza este o conditie : 


 ceruta pentru succesul proiectului;


 care nu este sub controlul managementului proiectului; si


 care necesita a fi monitorizata
Ipotezele ofera baza pe care mai multe analize de risc se efectueaza


Nota:  Ipoteze sunt scrise ca declaraţii pozitive în timp ce riscurile 
sunt scrise ca declaraţii negative
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Ipoteze


Ipotezele se pot referi la preocupari precum:
 Acţiunile altor părţi interesate, care nu sunt direct 


implicate în managementul proiectului
 Eficienta coordonare a donatorilor si efectuarea la 


timp a platilor
 Modificarile de pret pentru intrarile sau iesirile


proiectului
 Schimbări în politicile guvernamentale relevante
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Este ipoteza
importanta? 


Va rezista cu adevarat?


Aproape sigur


Posibil


Foarte putin probabil


● Evaluarea ipotezelor


Nu
Da


A nu se include in matricea logica


Includere ca ipoteza


Da Nu


Proiectul nu este fezabil


Refacerea proiectului prin adaugare 
de activitati sau rezultate; reformularea 
scopului proiectului daca este necesar


; 


Este posibila refacerea proiectului
pentru a influenta factorii externi ?=
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Logica “Ipotezelor”


Obiectiv 
general
Scop 


Rezultat
(atunci)


Ipoteze 


Ipoteze 


Activitati
(daca)


Ipoteze 
(si)
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Exemple pentru MCL (matricea cadru logic)


Descrierea proiectului Indicator Sursa de Verificare Presupuneri


Obiectivul general 
Pentru a contribui la 


îmbunătăţirea sănătăţii de 
familie, în special, copii sub 


sub 5 ani, 
şi de a îmbunătăţi starea 
generală de sănătate a 
eco-sistemului riveran.


Incidenta bolilor cu transmitere prin apa,  infectii 
ale pielii si sangelui cauzate de metalele  grele, au 


fost reduce cu 50% pana la sfarsitul   anului 
2008, in special in randul familiilor cu    venituri 


modeste ce locuiesc pe malurile     fluviului.


- Datele de la clinici si spitale, 
incluzand datele despre copii si 


mame colectate de echipele MCH. 
Rezulate sistetizate intr-un raport 
de stat anual,referitor la mediu, 


efectuat de EPA.


Scop
Imbunatatirea calitatii 


apei fluviale


Concentratia de metale grele (Pb, Cd, Hg) si
apele uzate netratate


Cantitatea: Este redusa cu 25% comparat cu 
nivelul anului 2013


Cantitatea: Si intruneste standardele nationale
de sanatate/poluare


Timpul:Pana la sfarsitul anului 2016


Efectuarea saptamanal a studiilor de 
calitate a apei, efectuate in comun de 


Agentia de Protectia Mediului si 
Autoritatile Fluviale, si raportate lunar 
catre Administratia publica locala de 


Mediu (Catedra de Comitetul Director 
de proiect).


Campaniile publice de 
informare conduse de 


autoritatile Locale au impact 
pozitiv asupra practicilor de 


igiena si sanatate ale 
populatiei –Cooperativele de 


pescuit sunt eficiente in 
limitarea membrilor sai care 
exploateza crescatoriile de 


peste.


Rezultat 1
Reducerea volumului de 


apa uzata deversata direct 
in fluviu de sistemul de 


canalizare urban si 
industrial


- 70% din apa uzata produsa de fabrici si 80% 
din apa uzata produsa de gospodarii este trata in 


statii de epurare in 2006


- Anual,efectuate anchete prin 
sondaj, la fabrici si gospodarii, 


conduse de catre Munincipalitate 
intre 2003 si 2006.


Debitele raurilor mentinute
deasupra limitei de x 


megalitri/secunda pentru cel
putin 8 lunipe an -In amonte
calitatea apei ramane stabila
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autor:
Cristina Rucăreanu 


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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Implementat de


Din numele





		Слайд номер 1

		Слайд номер 2

		Слайд номер 3

		Слайд номер 4

		Слайд номер 5

		Слайд номер 6

		Слайд номер 7

		Слайд номер 8

		Слайд номер 9

		Analiza partii interesate

		Слайд номер 11

		Analiza problemei 

		Analiza obiectivelor

		Analiza Strategiei 

		Analiza Strategiei 

		Analiza Strategiei 

		Etapele descrierii proiectului 

		Ipoteze

		Ipoteze

		 Evaluarea ipotezelor

		Logica “Ipotezelor”

		Слайд номер 22

		Слайд номер 23

		Слайд номер 24
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CURRICULUM VITAE 


1. Nume: TIMUŞ  


2. Prenume: Ana  


3. Data naşterii: 05 aprilie 1981 


4. Naţionalitatea: R. Moldova 


5. Starea civilă: Celibatară 


6.       Adresa:                                                MD 3504 or. Orhei, str. Braşovan nr. 4; tel: 068445535; 


7.       E-mail:                                                  ana.timus.12345@gmail.com 


8. Educaţie: 
  


Instituţia  Universitatea de Nord Timişoara, specializarea: „Managementul firmei” 


Data: de la (luna / an): 


          Pînă la (luna / an): 


 octombrie 1999- iunie 2003 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Licenţiată în economie  


  


Instituţia  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; masteratul cu specializarea: 
„Strategii şi politici manageriale” 


Data: de la (luna / an): 


          Pînă la (luna / an): 


 octombrie 2003 – iulie 2005 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Masterat în economie 


  


Instituţia Universitatea de Stat din Moldova; Catedra „Administrarea afacerilor”; 
Specialitatea: „Economie şi management”; Lucrarea de doctorat cu tema: 
„Managementul proiectelor investiţionale privind reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale” 


Data: de la (luna / an): 


          Pînă la (luna / an): 


 decembrie 2006- noiembrie 2013 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Doctor de economie, D 30.08.00.05  


 


Instituţia Cursuri  „Bazele contabilităţii şi  sistemul de operare 1C”. 


Data: de la (luna / an): 


          Pînă la (luna / an): 


 2005 


Instituţia  Cursuri „WINSMETA-2000” 


Data: de la (luna / an): 


          Pînă la (luna / an): 


 2009 


 
9. Competenţe lingvistice: (Notaţi de la 1 la 5 pentru competenţă, 5 fiind cea mai înaltă notă) 
 


Limba Citit Vorbit Scris 


Română 5 5 5 


Rusă 5 5 5 


Engleză 4 2 3 
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10. Apartenenţă la organizaţii profesionale: Asociaţia Internaţională a Apei 


11. Alte abilităţi (ex: cunoştinţe aprofundate în calculator, etc.): cunoştinţe PC, Word, Excel, 


WinSmeta 2000, Internet 


12. Poziţia ocupată în prezent: manager proiect 


13. Anii  în domeniu:   11 


14. Cheia calificării (relevant pentru program):  


Elaborarea analizelor diagnostic, planurilor de afaceri, studiilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate a proiectele investiţionale pentru întreprinderile de alimentare cu apă şi de canalizare, 
inclusiv: 


 Diagnosticarea situaţiei economico-manageriale a întreprinderilor apă-canal; 
 Previziunea indicatorilor de performanţă economici; 
 Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi montări; 
 Estimarea cheltuielilor investiţionale pentru sisteme de alimentare cu apă şi canalizare; 
 Estimarea cheltuielilor operaţionale a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; 
 Analiza financiară şi economică referitor la proiecte investiţionale; 
 Analiza instituţională pentru proiectele de investiţii; 
 Analiza de senzitivitate a proiectelor investiţionale, 
 Analiza SWOT a întreprinderilor; 
 Elaborarea Master Planului, partea economica; 
 Analiza cost beneficiu a unui proiect investiţional; 
 Elaborarea bugetului unui proiect investiţional; 
 Elaborarea matricei cadru-logic a proiectului investiţional; 
 Analiza economică şi impactul investiţiei asupra tarifului. 
 Elaborarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 Calculul capacităţii de plată a consumatorilor şi a gradului de suportabilitate a tarifului; 
 Analiza de senzitivitate a tarifului pentru servicii în dependenţă de mai mulţi factori de 
influenţă: consum mediu, costuri investiţionale, numărul de consumatori etc; 
 Prognozarea programului de activitate economică a întreprinderii; 
 Analiza costurilor de producere şi metode de redresare a situaţiei  financiare a întreprinderilor 
din domeniul serviciilor publice; 
 Efectuarea  auditului manageral pentru întreprinderile din domeniu; 
 Contabilitate.  Cunoştinţe şi practica de operare in softul 1C; 


 
15.   Experienţă CIS şi experienţă specifică Europei de Est: NA 


16.   Evidenţa Experienţei Profesionale: 


Data: din (lună / an) până în (lună / an) XI - prezent  


Localitatea: Chişinău 


Instituţia: GOPA, Germania 


Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, GIZ 


Poziţia: Expert  economic alimentare cu apă 


Descrierea:  Participarea la elaborarea Studiului de Fezabilitate 
„Alimentarea cu apă şi opţiuni de canalizare pentru raionul 
Cahul” 


 Participarea la elaborarea Studiului de Fezabilitate 
„Alimentarea cu apă şi opţiuni de canalizare pentru clusterul Prut 
raionul Rîşcani” 


 Elaborarea studiului: „Estimarea proiectului de tarif şi a 
gradului de suportabilitate a tarifului pentru serviciile regionale de 
alimentare cu apă pentru oraşul Cahul şi localităţile rurale  
Crihana Veche, Manta şi Roşu”. 


 Partea managerială şi comercială în cadrul Studiului de 
oportunitate privind preluarea în gestiune de către IM Apă-Canal 
Cahul, a sistemelor de alimentare cu apă şi localităţile rurale 
Roşu, Crihana veche, Manta, Paşcani 
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 Participarea la elaborarea capitolului „Alimentare cu apă 
şi canalizare” din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Socio-
Economice a raioanelor Cahul şi Rîşcani” 


 


Data: din (lună / an) până în (lună / an) II 2006- pîna în prezent 


Localitatea: Orhei 


Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL 


Poziţia: Economist, manager proiect 


Descrierea:  Participarea la elaborarea Analizei Diagnostic şi 
Planului de Dezvoltare, capitolul „Politica tarifară” pentru 
întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare din oraşele:  
Teleneşti, Drochia, Căuşeni, Taraclia, Străşeni, Rezina, 
Şoldăneşti. Proiectul USAID; 


 Participarea la elaborarea „Studiului de soluţii tehnice 
privind alimentare cu apă a comunei Trebujeni, raionul Orhei” 


 Elaborarea capitolului economic şi managerial pentru 
studiile de prefezabilitate şi fezabilitate; 


 Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru proiectele 
tehnice; 


 Elaborarea matricei cadru-logic pentru proiectele 
investiţionale din studiile de fezabilitate; 


 Elaborarea proiectelor de tarife pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare; 


 Elaborarea studiilor de suportabilitate a tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare; 


 Elaborarea capitolului de analiza economică şi 
managerială pentru analize diagnostic;  


 Elaborarea analizei cost-beneficiu a proiectelor 
investiţionale; 


 Elaborarea studiilor de suportabilitate a tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare; 


 
 


Data: din (lună/an) până în (lună/an) XII 2010  - VII 2012 


Localitatea: Chisinau 


Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL partener local al  SEURECA (Franţa)  


Proiectul:  „Executarea studiului de fezabilitate "Moldova: Alimentare cu 
apă şi tratarea apelor menajere în mun. Chişinău" 


Poziţia: Manager proiect  


Descrierea:  Coordonarea activităţilor din cadrul proiectului; 


 Definirea preţurilor curente pentru toate elementele 
care urmează să fie incluse în planul de afaceri, 


 Asistarea experţii internaţionali în cadrul analizei 


 
 


Data: din (lună / an) până în (lună / an) VI 2013- IV 2014 


Localitatea: Orhei 


Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL  în asociere cu “Pro consulting” SRL  


Poziţia : Economist 


Proiectul  USAID 


Descrierea:  Participarea la elaborarea Analizei Diagnostic şi 
Planului de Dezvoltare, capitolul „Politica tarifară” pentru 
întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare din oraşele:  
Teleneşti, Drochia, Căuşeni, Taraclia, Străşeni, Rezina, 
Şoldăneşti.  
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Data: din (lună / an) până în (lună / an) V 2005 – II 2006 


Localitatea: Orhei 


Instituţia: Întreprinderea Municipală Regia “Apă-Canal” Orhei 


Poziţia: Şef birou Dezvoltare Investiţii 


Descrierea:  Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru proiectele 
investiţionale; 


 Identificarea necesarului fizic de investiţii; 


 Prioritizarea necesarului de investiţii; 


 Elaborarea programelor de investiţi; 


 Analiza economică privind realizarea programelor de 
investiţii; 


 Raportarea privind realizarea programelor investiţionale; 


 Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea 
întreprinderii; 
 


 
 


Data: din (lună / an) până în (lună / an) IX 2004- V 2005 


Localitatea: Orhei 


Instituţia: Întreprinderea Municipală Regia “Apă-Canal” Orhei 


Poziţia: Specialist în implementarea Proiectului Pilot de Alimentare cu 
Apă şi Canalizare finanţat de Banca Mondială 


Descrierea:  Elaborarea bugetului  proiectului investiţional; 


 Elaborarea matricei cadru-logic a proiectului investiţional; 


 Analiza economică şi impactul investiţiei asupra tarifului; 


 Raportarea privind implementarea proiectului; 
 


 
 
 


Data: din (lună / an) până în (lună / an) VIII 2003- IX 2004 


Localitatea: Orhei 


Instituţia: Întreprinderea Municipală Regia “Apă-Canal” Orhei 


Poziţia: Contabil 


Descrierea: - analiza facturărilor şi încasărilor pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare; 


- elaborarea programelor de previziune a facturărilor şi 
încasărilor pentru servicii; 


- elaborarea programelor de încasare a creanţelor; 
- analiza tarifelor şi impactul majorarii tarifelor asupra cererii 


de servicii; 
- analiza factorilor ce determină cererea de apă şi urmărirea 


tendinţelor acestor factori şi influenţa lor asupra consumului; 
- analiza influenţei tarifului asupra cererii de servicii; 
- evidenţa facturarilor pentru consumatorii, populaţia, 


instituţiile bugetare şi agenţi economici, întreprinderii; 
 


 
 
 


17. Publicaţii: 13 articole publicate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  


Confirmare: 
Eu, subsemnata, confirm că după ştiinţa mea aceste date descriu corect persoana, calificarea şi 
experienţa mea. 
 
Ana TIMUŞ                   mai 2014 
      
Numele expertului  Data 
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CURRICULUM VITAE 


 


1. Nume:   RUCAREANU 
2. Prenume:  Cristina-Andreea 
3. Anul nasterii:  08.05.1978 
4. Nationalitatea: Romana 
5. Stare civila:  Casatorita 


6. Educatie: 


Institutia (de la data – la data) Diplome obtinute 
Universitatea “TRANSILVANIA”  BRASOV – 
Facultatea de Stiinte Economice – Sectia Relatii 


Economice Internationale,  
Octombrie 1998 – Iunie 2002 


Diploma de licenta - diplomat 
economist 


7. Limbi straine: (1 – excelent; 5 – elementar) 


Limba Citit Vorbit Scris 
Romana Limba materna 
Engleza 1 1 1 
Franceza 4 3 3 
Spaniola 4 3 2 
Maghiara 4 4 4 


8. Membru in asociatii profesionale: N/C. 
9. Alte competente: cunostinte operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, 


Outlook Express, MS Project Planner, Internet Explorer. 
10. Pozitia profesionala in acest moment: Expert institutional, Expert financiar, colaborator al 


EPTISA Romania 
11. Vechimea in cadrul operatorului economic: N/C (Acord de colaborare). 


12. Calificari relevante pentru proiect: 
• Absolventa a facultatii de Stiinte Economice, diploma in economie; 
• Experienta profesionala generala de 16 ani in domeniul studiilor in calitate de 


Economist, Expert institutional si financiar & Director de proiect in proiecte de 
mediu (a se vedea recomandare EPTISA, recomandare ACET SA Suceava, 
recomandare Apa Service SA Giurgiu, recomandare Aquacaras, recomandare Aquatim, 
Apa Oltenia si Apavital SA Iasi); 


• Experienta in realizarea de Analize Cost-Beneficiu pentru proiecte de 
infrastructura – 6 ani (2007 – 2013) in urmatoarele 4 proiecte, dintre care cel de la 
Timis si cel privind pregatirea a 5 proiect au vizat ACB pentru aplicatia de 
finantare POS Mediu: 
 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului  „Reabilitarea si dezvoltarea 


sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare din judetul Giurgiu, 
Romania” (a se vedea recomandare EPTISA, recomandare Apa Service SA 
Giurgiu) 


Pagina 1 din 13 







Curriculum Vitae                                                                                               Cristina-Andreea RUCAREANU 


 Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale in vederea 
regionalizarii serviciilor de apa si canal din Judetul Timis (a se vedea 
recomandare EPTISA, recomandare Aquatim) 


 Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie 
pentru implementarea Masurii ISPA Nr. 2000/RO/16/P/PE/006 ” (a se vedea 
recomandare EPTISA) 


 Asistenta tehnica pentru elaborarea celor 5 proiecte privind sectorul de mediu ” 
(a se vedea recomandare EPTISA) 


• Experienta in calitate de Expert Financiar in urmatoarele 10 proiecte finantate din 
fonduri europene/internationale sau nationale: 
 Programul de Dezvoltare a Operatorilor de Apa Moldova – Suport pentru 


Implementarea Programului 
 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului  “Extinderea si reabilitarea 


sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj, Romania” 
 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului „Extinderea si reabilitarea 


sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt” 
 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului  „Reabilitarea si dezvoltarea 


sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare din judetul Giurgiu, 
Romania” 


 Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale in vederea 
regionalizarii serviciilor de apa si canal din Judetul Timis 


 Asistenta tehnica pentru elaborarea celor 5 proiecte privind sectorul de mediu 
 Masura ISPA Bistrita – Asistenta Tehnica si supervizarea lucrarilor conform 


FIDIC pentru proiectul ISPA in Bistrita 
 Servicii municipale - Evaluarea proiectelor de apa/ apa uzata si deseuri solide 


din Romania. Beneficiar: Banca Mondiala 
 Programul de Dezvoltare Rurala 
 PHARE Intarirea Inspectoratelor de Protectie a Mediului si infiintarea 


Inspectoratelor Regionale de Protectie a Mediului – Beneficiar: Ministerul 
Mediului si Gospodaririi Apelor 


• Experienta in calitate de Expert Financiar/ Expert Institutional in urmatorul 
proiect de apa/ apa uzata in care a avut responsabilitati in scrierea cererii de 
finantare, inclusiv a analizei institutionale: 
 Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale in vederea 


regionalizarii serviciilor de apa si canal din Judetul Timis 
• Peste 8 ani de experienta in echipe de consultanta pentru asistenta tehnica si 


proiectare similare de infrastructura de mediu; 
• Contributie la realizarea listelor de investitie spre a fi finantate de UE prin 


programul ISPA sau prin Fondul de Coeziune – pregatirea aplicatiilor de finantare: 
studii de tarife si suportabilitate la nivel judetean, analiza economico-financiara si cost-
beneficiu la nivel de Master Plan si Studii de Fezabilitate pentru mai multe judete din 
tara; 


• Cunoastere solida a procedurilor aferente implementarii proiectelor finantate de 
UE sau institutii financiare internationale: a activat in calitate de expert institutional/ 
financiar/economist/director de proiect in peste 15 proiecte cu finantare comunitara 
(Fondul de Coeziune, PHARE, ISPA)  sau din partea Bancii Mondiale ori a Bancii 
Europene de Reconstructie si Dezvoltare; 
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• Experienta de lucru cu UIP si in cadrul Operatorilor (Regionali) de Apa/Canal din 
Romania si din Republica Moldova: ACET Suceava, APAVITAL Iasi, AQUATIM 
Timisoara, AQUABIS Bistrita, APA SERV Giurgiu, Compania de Apa Brasov, etc 
precum si cu Ministerul Mediului si Ministerul Finantelor Romania, Ministerul 
Mediului din Republica Moldova; 


• Experienta in realizarea: 
 Analizelor economico – financiare si cost beneficiu a proiectelor de 


infrastructura de mediu – apa/canal; 
 Studii de tarif si studii socio-economice pentru proiectele cu finantare BERD/ 


alte IFI in domeniul apei; 
 Elaborarea Planurilor de Actiune pentru Management Riscurilor Financiare 
 Evaluarea criteriilor financiare si economice pentru proiectele care vizeaza 


infrastructura de mediu; 
 Planuri de investitii si evaluarea costurilor de implementare a Directivelor din 


sectorul apei; 
 Identificarea surselor de finantare per proiect, evaluarea eligibilitatii proiectelor; 


reesalonarea graficelor de plati, previziuni financiare pentru proiectele cu 
finantare europeana 


 Analiza structurii financiare a operatorilor de apa, elaborare plan de afaceri, 
studii de tarif si suportabilitate, instruire si optimizarea functionarii 
departamentelor financiare din cadrul operatorilor de apa. 


• Capacitate de coordonare a echipelor de experti de diverse specializari, alocarea de 
sarcini si monitorizarea indeplinirii activitatilor, abilitati de raportare si de asigurarea 
interfetei cu Beneficiarul si Clientul, avand experienta in functia de Director de proiect si 
Coordonator Departament. 


 
13. Experienta specifica in regiune: 


Tara De la Data –la data 
Romania 1997 - prezent 
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14. Experienta profesionala:  
De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


Decembrie 
2014 – 
August 
2015 


Craiova, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect: CS05 - Asistenta tehnica pentru Implementarea proiectului si Supervizarea lucrarilor 
pentru proiectul „Executie bransamente si racorduri in vederea atingerii gradului de 
conformare pentru localitatile din judetul Dolj in care se realizeaza investitii in perioada de 
programare 2007 – 2013 Beneficiar: SC Compania de Apa Oltenia SA. Proiect finantat prin POS 
Mediu. 


Responsabilitati:  
• Sprijinirea operatorului regional pentru realizarea unui management financiar corect al proiectului 


in vederea respectarii bugetului alocat, inclusiv completare cereri de rambursare. 


Septembrie 
2012 – 
August 
2015 


Resita, 
Romania EPTISA Expert 


Institutional 


Proiect: Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului „Modernizarea infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Caras Severin” 
Descriere: 
Proiect finantat prin POS Mediu (2007 – 2013). Proiectul urmareste respectarea Directivelor UE 
privind protectia mediului. 
Beneficiar: SC AQUACARAS SA. 


Responsabilitati: 
• Elaborarea organigramei si a fiselor de post pentru UIP; 
• Elaborarea unui Plan de Actiune pentru Managementul Riscurilor; 
• Elaborarea unui manual privind organizarea UIP si procedurile operationale; 
• Intocmirea procedurilor financiare ale UIP. 


Noiembrie 
2011 – 
August 
2015 


Suceava, 
Romania EPTISA Expert 


Institutional 


Proiect: Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor 
de licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru 
„Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava. Beneficiar: SC ACET SA 
Suceava. Proiect finantat prin Fondul de Coeziune/ POS Mediu. 


Responsabilitati: 
• Elaborarea organigramei si a fiselor de post pentru UIP; 
• Elaborarea unui Plan de Actiune pentru Managementul Riscurilor; 
• Elaborarea unui manual privind organizarea UIP si procedurile operationale; 
• Intocmirea procedurilor financiare ale UIP. 
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De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


Martie 2011 
– August 


2015 


Iasi, 
Romania EPTISA 


Expert 
Management


ul 
Proiectului 


 
 


Proiect: Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor 
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi” – Beneficiar: SC 
APA VITAL SA Iasi; proiect finantat prin Fondul de Coeziune / POS Mediu. 


Responsabilitati: 
• Elaborarea organigramei si a fiselor de post pentru UIP; 
• Elaborarea unui Plan de Actiune pentru Managementul Riscurilor Financiare, in urma 


identificarii riscurilor financiare care pot afecta derularea proiectului; 
• Elaborarea procedurilor de organizare si functionare UIP; 
• Elaborarea procedurilor financiare ale UIP; 
• Elaborarea rapoartelor financiare ale proiectului; 
• Sprijinirea Operatorului Regional in ceea ce priveste aspectele financiare ale 


managementului contractelor potrivit regulilor de contract FIDIC; 
• Actualizarea devizelor de lucrari si servicii din cadrul Studiului de fezabilitate; 
• Pregatirea analizelor economice necesare elaborarii Master Planului la nivel judetean. 


Februarie 
2011 – 
August 
2015 


Chisinau, 
Romania EPTISA 


Director de 
Proiect & 
Expert 


Financiar 


Proiect:  Programul de Dezvoltare a Operatorilor de Apa Moldova – Suport pentru 
Implementarea Programului;  proiect finantat de BERD;  


Responsabilitati: 
• Responsabila pentru aspectele financiare ale proiectului; 
• Suport acordat celor 6 UIP-uri in ceea ce privest aspectele financiare si economice ale 


programului de investitii; 
• Responsabila pentru procedurile financiare si ghidurile de lucru; 
• Revizuirea si aprobarea interna a rapoartelor elaborate in cursul implementarii proiectului; 
• Responsabila de respectarea termenelor limita ale proiectului si precum si pentru urmarirea 


inputurilor expertilor; 
• Organizarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu Termenii de 


Referinta si Oferta Tehnica; 
• Sedinte regulate cu reprezentantii Autoritatii Contractante si a Beneficiarilor; 
• Responsabila de raportarea financiara si facturarea in cadrul proiectului. 


Septembrie 
2011 – 


Martie 2013 


Chisinau, 
Romania EPTISA 


Director de 
Proiect & 
Expert 


Proiect: Asistenta Tehnica pentru implementarea Programului Suport pentru Politicile de 
Sector, Moldova, proiect finantat de UE 
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De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


Financiar Responsabilitati: 
• Responsabila pentru elaborarea si implementarea sarcinilor/ activitatilor legate de studiile de 


evaluare economica realizate in cadrul proiectului;  
• Responsabila pentru elaborarea si implementarea sarcinilor/ activitatilor legate de planificarea 


financiara in sectorul public, planificarea si coordonarea investitiilor, planificarea si 
coordonarea costurilor bugetare;  


• Suport pentru echipa de experti in ceea ce priveste evaluarea economica a activitatiilor 
associate strategiei de alimentare cu apa si canalizare; 


• Revizuirea si aprobarea interna a rapoartelor elaborate in cursul implementarii proiectului; 
• Responsabila de respectarea termenelor limita ale proiectului si precum si pentru urmarirea 


inputurilor expertilor; 
• Organizarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu Termenii de 


Referinta si Oferta Tehnica; 
• Sedinte regulate cu reprezentantii Autoritatii Contractante si a Beneficiarilor; 
• Responsabila de raportarea financiara si facturarea in cadrul proiectului. 


Ianuarie 
2010 – 


Ianuarie 
2013 


Targu Jiu, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului  “Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj, Romania” – Beneficiar: SC APAREGIO SA 
Targu Jiu; proiect finantat prin Fondul de Coeziune / POS Mediu 


Responsabilitati: 
• Elaborarea procedurilor financiare ale UIP; 
• Elaborarea unui Plan de Actiune pentru Managementul Riscurilor Financiare, in urma 


identificarii riscurilor financiare care pot afecta derularea proiectului; 
• Elaborarea procedurilor de organizare si functionare UIP; 
• Elaborarea rapoartelor financiare ale proiectului; 
• Sprijinirea Operatorului Regional in crearea si oganizarea UIP; 
• Intocmirea analizei macro-suportabilitatii populatiei la nivel judetean; 
• Sprijinirea Operatorului Regional in ceea ce priveste aspectele financiare ale managementului 


contractelor potrivit regulilor de contract FIDIC; 
• Pregatirea analizelor economice necesare elaborarii Master Planului la nivel judetean. 


August 
2009 – 


Slatina, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 
Proiect: Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului „Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt”, Beneficiar: S.C. Compania de Apa Olt S.A; proiect 
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De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


Ianuarie 
2013 


finantat prin Fondul de Coeziune / POS Mediu 


Responsabilitati: 
• Elaborarea procedurilor financiare ale UIP; 
• Elaborarea rapoartelor financiare ale proiectului; 
• Intocmirea analizei macro-suportabilitatii populatiei la nivel judetean; 
• Sprijinirea Operatorului Regional in ceea ce priveste aspectele financiare ale managementului 


contractelor potrivit regulilor de contract FIDIC. 


August 
2008 – 


December 
2010 


Iasi, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de proiectare si constructie pentru 
implementarea Masurii ISPA Nr. 2000/RO/16/P/PE/006 – Beneficiar: SC Apavital SA Iasi 
Responsabilitati: 
• Elaborarea analizei cost-beneficiu: 
 Definirea obiectivelor analizei;  
 Intocmirea chestionarului adresat operatorului pentru culegerea datelor financiare si tehnice 


necesare analizei; 
 Verificarea datelor si crearea modelului financiar; 
 Intocmirea analizei optiunilor; 
 Intocmirea analizei financiare; 
 Intocmirea analizei economice; 
 Intocmirea analizei senzitivitatii; 
 Intocmirea analizei de risc; 
 Intocmirea partii scrise a analizei cost-beneficiu. 


Octombrie 
2008 – 


Februarie 
2013 


Giurgiu, 
Romania EPTISA 


Director de 
Proiect & 
Expert 


Financiar 


Proiect: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului „Reabilitarea si dezvoltarea 
sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare din judetul Giurgiu, Romania” – 
Beneficiar: SC APA SERVICE SA Giurgiu; proiect finantat prin Fondul de Coeziune / POS Mediu 


Responsabilitati: 
• Elaborarea unui Plan de Actiune pentru Managementul Riscurilor Financiare, in urma 


identificarii riscurilor financiare care pot afecta derularea proiectului; 
• Elaborarea procedurilor financiare ale UIP; 
• Elaborarea rapoartelor fiananciare ale proiectului; 
• Intocmirea analizei macro-suportabilitatii populatiei la nivel judetean; 
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De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


• Sprijinirea Operatorului Regional in crearea si oganizarea UIP si intocmire fise de post; 
• Sprijinirea Operatorului Regional in ceea ce priveste aspectele financiare ale 


managementului contractelor potrivit regulilor de contract FIDIC; 
• Analiza cost – beneficiu la incheierea proiectului: 
 Definirea obiectivelor analizei 
 Intocmirea chestionarului adresat operatorului pentru culegerea datelor financiare si tehnice 


necesare analizei 
 Verificarea datelor si crearea modelului financiar 
 Intocmirea analizei optiunilor: 
 Intocmirea analizei financiare: 
 Intocmirea analizei economice 
 Intocmirea analizei senzitivitatii 
 Intocmirea analizei de risc 
 Reactualizarea partii scrise a Analizei Cost Beneficiu 


• Actualizarea devizelor din cadrul Studiului de fezabilitate; 
• Completare, impreuna cu Liderul de echipa si echipa Beneficiarului, a cererii de prefinantare 


si a cererilor de rambursare (in prima parte a proiectului); 
• Revizuirea si aprobarea interna a rapoartelor elaborate in cursul implementarii proiectului; 
• Responsabila de respectarea termenelor limita ale proiectului si precum si pentru urmarirea 


inputurilor expertilor; 
• Organizarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu Termenii de 


Referinta si Oferta Tehnica; 
• Sedinte regulate cu reprezentantii Autoritatii Contractante si a Beneficiarilor. 


Noiembrie 
2007 – 


Decembrie 
2010 


Timisoara, 
Romania EPTISA 


Expert 
Financiar/ 


Expert 
Institutional 


Proiect: Masura ISPA Timisoara „Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale in 
vederea regionalizarii serviciilor de apa si canal din Judetul Timis” – Beneficiar: SC Aquatim 
SA Timisoara  
Responsabilitati: 
• Coordonarea intocmirii Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune si a documentelor suport, 


inclusiv pregatirea analizei institutionale si sprijin in aprobarea Aplicatiei de catre CE. Aplicatia 
a fost aprobata pentru valoarea de 118.871.000 Euro; 


• Analize economico-financiare pentru Master Plan si Studiu de Fezabilitate la nivel judetean, 
inclusiv planul de tarife pentru OR; 
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De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


• Analiza macro-suportabilitatii la nivel judetean, inclusiv stabilirea tarifului maxim suportabil 
pentru diferite categorii de populatie; 


• Calcularea venitului mediu pe gospodarie la nivel judetean, pe diferite categorii de populatie; 
• Evaluarea riscurilor financiare in implementarea proiectului in cadrul analizei Cost-


Beneficiu elaborata ca parte a Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune; 
• Elaborarea analizei cost-beneficiu – a constat in: definirea obiectivelor analizei, intocmirea 


chestionarului pentru culegerea datelor, verificarea datelor si crearea modelului financiar, 
intocmirea analizei optiunilor, intocmirea analizei financiare, intocmirea analizei economice, 
intocmirea analizei senzitivitatii, intocmirea analizei de risc si elaborarea partii scrise a 
Analizei Cost Beneficiu. 


• Instruirea Beneficiarului – SC Aquatim SA pe aspecte legate de tarife, analiza cost-beneficiu si 
previzionare financiara a activitatii. 


Noiembrie 
2007 – 


Decembrie 
2010 


Bucuresti, 
Romania EPTISA 


Expert 
Financiar 
(expert pe 


termen scurt)  


Proiect: ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 „Asistenta tehnica pentru elaborarea celor 5 proiecte 
privind sectorul de mediu” – Beneficiari: Judetele Brasov, Mures, Covasna, Harghita si Dambovita  


Responsabilitati: 
• Pregatirea analizelor economice si financiare necesare elaborarii Master Planului si Studiului de 


fezabilitate la nivelul judetelor incluse in cadrul contractului; 
• Colectarea si analiza datelor si a indicatorilor; 
• Intocmirea analizei macro-suportabilitatii populatiei la nivel judetean; 
• Calcularea venitului mediu pe gospodarie in fiecare judet; 
• Elaborarea profilului socio-economic pentru fiecare judet; 
• Elaborarea analizei cost-beneficiu – a constat in: definirea obiectivelor analizei, intocmirea 


chestionarului pentru culegerea datelor, verificarea datelor si crearea modelului financiar, 
intocmirea analizei optiunilor, intocmirea analizei financiare, intocmirea analizei economice, 
intocmirea analizei senzitivitatii, intocmirea analizei de risc si elaborarea partii scrise a 
Analizei Cost Beneficiu. 


Noiembrie 
2007 – 


Noiembrie 
2009 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Director de 


Proiect 


Proiect: Dezvoltarea capacitatii de implementare a legislatiei de mediu cu sprijinul retelelor IMPEL si 
ECENA” – faza II (Client: Comisia Europeana, Programul PHARE Multi-Country) – Beneficiari: 
Ministerele Mediului din Romania, Bulgaria, Turcia si Croatia 
Responsabilitati: 
• Implementarea proiectului din punct de vedere administrativ; 
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– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


• Revizuirea si aprobarea interna a rapoartelor elaborate in cursul implementarii proiectului; 
• Responsabila de respectarea termenelor limita ale proiectului si precum si pentru urmarirea 


inputurilor expertilor; 
• Organizarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu Termenii de 


Referinta si Oferta Tehnica; 
• Sedinte regulate cu reprezentantii Comisiei Europene; 
• Managementul financiar al proiectului; facturare si raportare financiara. 


Mai 2006 – 
Noiembrie 


2007 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Director de 


Proiect 


Proiect: Dezvoltarea capacitatii de implementare a legislatiei de mediu cu sprijinul retelelor 
IMPEL si ECENA (Client: Comisia Europeana, Programul PHARE Multi-Country) – Beneficiari: 
Ministerele Mediului din Romania, Bulgaria, Turcia si Croatia 
Responsabilitati; 
• Implementarea proiectului din punct de vedere administrativ; 
• Revizuirea si aprobarea interna a rapoartelor elaborate in cursul implementarii proiectului; 
• Responsabila de respectarea termenelor limita ale proiectului si precum si pentru urmarirea 


inputurilor expertilor; 
• Organizarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu Termenii de 


Referinta si Oferta Tehnica; 
• Sedinte regulate cu reprezentantii Comisiei Europene; 
• Managementul financiar al proiectului; facturare si raportare financiara. 


Martie 2006 
– Martie 


2007 


Bistrita, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect: Masura ISPA Bistrita – Asistenta Tehnica si supervizarea lucrarilor conform FIDIC 
pentru proiectul ISPA in Bistrita - Beneficiar: Aquabis Bistrita  
Responsabilitati: 
• Actualizarea analizei financiare existente la nivel de Master Plan; 
• Dezvoltarea unui model matematic pentru ajustarea tarifelor; 
• Elaborarea unui studiu de tarife pentru Aquabis in vederea respectarii conditionalitatilor din 


proiectul finantat din ISPA; 
• Recomandari pentru ajustarea tarifelor; 
• Utilizarea principiului de recuperare totala a costurilor si „poluatorul plateste” in stabilirea tarifelor 


de apa potabila si apa uzata; 
• Lucrarile pe aceasta masura au fost contractate si derulate potrivit conditiilor de contract FIDIC. 


Pagina 10 din 13 







Curriculum Vitae  Cristina-Andreea RUCAREANU 


De la Data 
– pana la 


Data 
Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


Ianuarie – 
August 
2006 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Director de 


Proiect 


Proiect PHARE Realizarea unui Program de Management al Calitatii Aerului pentru zona de 
granita romano-bulgara  
Beneficiari: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Agentia de Protectie a Mediului Giurgiu 
Responsabilitati: 
• Asigurarea respectarii termenelor-limita pe fiecare activitate a proiectului, precum si urmarirea 


inputurilor expertilor si distribuirea lor pe activitati; 
• Revizuirea si aprobarea interna a rapoartelor elaborate in cursul implementarii proiectului; 
• Organizarea si monitorizarea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu Termenii de 


Referinta si Oferta Tehnica; 
• Managementul financiar al proiectului; facturare si raportare financiara; 
• Asigurarea interfetei cu Beneficiarul si clientul (OPCP). 


Aprilie 
2005 - Iulie 


2006 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect: Servicii municipale - Evaluarea proiectelor de apa/ apa uzata si deseuri solide din 
Romania (proiect finantat de Banca Mondiala). Beneficiar: Banca Mondiala  
Responsabilitati: 
• Stabilirea dimensiunii si a stadiului de implementare a proiectelor de infrastructura din 


domeniul apei potabile, apei uzate si a deseurilor solide; 
• Evaluarea aplicatiilor financiare pentru proiectele de investitii; 
• Analiza si calcul principalelor categorii de investitii pe fiecare domeniu in parte; Analiza si calculul 


tarifelor de apa potabila si apa uzata; Identificarea criteriilor de tragere a imprumuturilor si 
monitorizarea acestora; 


• Identificarea, selectarea si prioritizarea proiectelor ce pot fi finantate prin proiectul Bancii 
Mondiale; 


• Pregatirea documentelor justificative si asistenta in finalizarea acordului de imprumut intre 
Guvernul Romaniei si BIRD pentru Municipile Bucuresti si Arad; 


• Identificarea cadrului institutional si a procedurilor necesare pentru monitorizarea proiectelor 
propuse, inclusiv implicarea ANRSC; 


• Lucrarile contractate au fost guvernate de regulile de contract FIDIC Cartea Rosie si Cartea 
Galbena. 


Ianuarie 
2005 – 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 
Proiect: PHARE Intarirea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Sanatatii de 
a adopta si implementa Acquis-ul comunitar in domeniul apei si a riscurilor asociate – 
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Locatia Operatorul 


economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


Martie 2006 Beneficiar: Ministerul Sanatatii 
Responsabilitati: 
• Evaluarea metodelor posibile de finantarea a costurilor de exploatare existente si a viitoarelor 


costuri de investitii; 
• Analiza sistemului financiar a Ministerului de Sanatate si a retelei sale si formularea de propuneri 


pentru optimizare. 


Martie 2004 
– 


Septembrie 
2005 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect PHARE Asistenta Tehnica pentru evaluarea costurilor de mediu si elaborarea planului 
de investitii – Beneficiar: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
Responsabilitati: 
• Calcularea costurilor unitare in sectorul apei potabile si a apei uzate; Evaluarea costurilor 


specifice si a tarifelor pentru a determina efortul financiar necesar implementarii cerintelor 
Directivelor comunitare in domeniul apei; 


• Dezvoltarea unui model de evaluare a costurilor pe baza unor criterii multiple pentru 
implementarea directivelor mentionate mai sus – baza de date, fise de calcul, interfata GIS si 
prezentare la nivel de judet, regiune si national; 


• Identificarea surselor de finantare pentru investitiile de mediu si elaborarea planului 
financiar – contributie UE, buget de stat, bugete locale, imprumuturi, PPP; 


• Realizarea unei baze de date cu proiecte de mediu la nivelul fiecarui judet si actualizarea Planului 
National de Actiune pentru Mediu; 


• Rezultatele proiectului au fost utilizate in redactarea POS Mediu si estimarea investitiilor pe Axele 
prioritare desmenate. 


Septembrie 
2003 – 


Februarie 
2005 


Craiova, 
Romania EPTISA Expert 


Financiar 


Proiect: Programul de Dezvoltare Rurala (proiect finantat de Banca Mondiala) - Beneficiar: 
Consiliul Judetean Dolj 
Responsabilitati: 
• Calcularea investitiilor necesare in zona rurala pentru conformarea la directivele europene de 


mediu; 
• Calcularea costurilor de operare si intretinere a infrastructurii nou create in cadrul proiectului; 
• Evaluarea optiunilor de co-finantare a proiectului; 
• Trainer privind oportunitatile de accesare a fondurilor europene; 
• Trainer privind analiza cost – beneficiu a proiectelor de mediu; 
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economic Pozitia Descrierea principalelor atributii 


• Verificarea formularului de aplicatie intocmit de beneficiar in vederea obtinerii unui imprumut de 
la Banca Mondiala. 


Iulie 2002 – 
Februarie 


2004 


Bucuresti, 
Romania EPTISA Expert 


financiar 


Proiect PHARE Intarirea Inspectoratelor de Protectie a Mediului si infiintarea Inspectoratelor 
Regionale de Protectie a Mediului – Beneficiar: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor  
Responsabilitati: 
• Elaborarea Planului de Dezvoltare Institutionala si a Planului de Dezvoltare Operationala a 


Agentiilor Regionale de Protectie a Mediului, sectiunea Planul Financiar; 
• Stabilirea costurilor de investitii, de operare si intretinere pe primii 3 ani de functionare a 


ARPM; 
• Pregatirea structurii de buget; 
• Identificarea surselor de recuperare a costurilor prin taze si tarife. 


Octombrie 
1997 – Iulie 


2005 


Brasov, 
Romania 


Compania de 
Apa Brasov Economist  


Proiect: Masura ISPA Brasov – Tratarea apei potabile si apei potabile din Municipiul Brasov si 
localitatile invecinate 
Responsabilitati: 
• Colectarea informatiilor economico-financiare necesare realizarii analizei financiare; 
• Elaborarea de rapoarte financiare si de progres;  
• Analiza documentelor cu caracter economico-financiar inaintate de catre Consultant; 
• Alte sarcini cu caracter economico – financiar in cadrul Companiei. 


 
15. Alte informatii relevante (de ex: Publicatii): N/C. 
16. Anexe: copii dupa diplome, certificate, referinte etc. 
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1 Abordări ale noțiunilor de investiții și proiect 


Investițiile sunt o categorie de cheltuieli care angajează cel mai mult viitorul, în sensul 
că de ele depind: creşterea şi perfecţionarea potenţialului productiv al unei întreprinderi 
(prin extindere şi modernizare, apariție de noi capacități de producţie). În orice 
economie, investițiile fac legătura dintre prezent şi viitor, între generații. Acumularea de 
capital fix, productiv şi neproductiv, construirea de blocuri de producție, extinderea 
sistemelor, creșterea numărului de beneficiar de servicii etc., asigură premisele ridicării 
standardului de viaţă al populației iar pentru întreprindere aceasta înseamnă cifra de 
afaceri mai mare, reducerea cheltuielilor, eficientizarea proceselor, îmbunătățirea 
calității serviciului furnizat etc.  


În concepția lui P.Massé orice investiție presupune existenta următoarelor elemente: 


 Un subiect, reprezentat de o persoană fizică sau juridică care investește; 


 Un obiect, reprezentat de un lucru, unitate economică, utilajele pentru care se 
investește; 


 Un cost, reprezentat de efortul consumat pentru realizarea obiectului; 


 Efecte, reprezentate de valorile economice ce se vor obține prin realizarea 
investiției. 


Specific definiției dată de P. Massé investiţiilor este faptul că le consideră cheltuieli 
prezente, certe, efectuate pentru a obține efecte viitoare şi că acestea din urmă trebuie 
privite în condiţii de risc sau incertitudine. 


Definirea investiţiilor trebuie să releve faptul că: 


 reprezintă o plasare de fonduri băneşti într-o acțiune, într-un proiect sau operație 


pentru a crea un spor de avuție, atât la nivelul individului, cât şi al firmelor şi al 


societății; 


 scopul  urmărit  nu  constă   numai   în  obţinerea  sporului  de bunuri şi capacități de 


producţie şi de folosință îndelungată, ci şi a unui câștig, a unui profit; 


 reprezintă un flux al valorilor care au ca punct inițial, de pornire,  fondurile financiare, 


o parte a veniturilor şi economiilor realizate; 


 există un decalaj în timp, între momentul investirii şi cel al obținerii rezultatelor şi 


veniturilor scontate; 


 sunt o cheltuială efectuată în prezent, certă, în scopul obținerii unor efecte viitoare, 


adesea incerte; din acest punct de vedere investițiile constituie o resursă avansată 


care comportă un risc; 


 pentru a produce, în timp, acumularea viitoare de capital fix, este necesară 


funcționarea normală a întregului sistem economic. 


 


Dacă analizăm investițiile ca proces, respectiv dacă analizăm elementele componente 
ale procesului decizional acesta cuprinde următoarele componente sau etape: 


 Cererea de investiții care se referă la existenta sau apariția unei nevoi de bunuri 
sau servicii pentru a cărei satisfacere este necesară o capacitate suplimentară de 
producţie ce poate fi asigurată prin dezvoltarea capacităților existente sau 
construirea de noi capacități; 


 Capacitatea economică de investire se referă la existenta resurselor materiale, 
financiare şi valutare ce pot fi alocate pentru investiții; 
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 Decizia de investiții: pe baza stabilirii caracterului obiectiv al cererii de investiții şi 
a capacităţii economice de investire, pe baza unor criterii şi restricții referitoare la 
realizarea investiţiilor, se ia decizia de investiții. Specific deciziei de investiții este 
faptul că ea este o decizie strategică, adică o decizie pe termen lung, dat fiind 
caracterul de durată al procesului investițional precum şi caracterul de unicitate al 
deciziei, deoarece situaţia ce se creează prin aducerea la îndeplinire a deciziei 
respective nu mai poate fi corectată decât prin rezolvarea unei alte probleme de 
decizie, dar în alte condiţii decât cele inițiale; 


 Planificarea investiției se referă la elaborarea documentației tehnico-economice,  
la programarea în timp a realizării investiției şi la corelarea cu alte planuri sau 
programe de activităţi; 


 Alocarea resurselor cuprinde constituirea fondurilor financiare necesare şi 
repartizarea acestora în timp (pe etape de realizare a investiției); 


 Realizarea obiectivului de investiții ceea ce presupune construirea obiectivului de 
investiții, achiziționarea de mijloace fixe, montarea acestora, într-un cuvânt 
realizarea practică, concretă a obiectului de investiții; 


 Punerea în funcțiune a obiectivului de investiții şi atingerea parametrilor proiectați 
în decursul unei perioade de timp mai mici sau mai mare, necesară acestui 
proces; 


 Funcționarea obiectivului în regim proiectat o perioadă de timp în decursul căreia 
se obțin efectele globale şi nete (producţie, profit, etc.) pentru care s-a construit 
obiectivul; 


 Scoaterea din funcțiune a obiectivului se face după expirarea duratei economice 
de funcționare, acea durată în care se obțin efecte nete pozitive, expirarea 
acestei durate datorându-se uzurii fizice şi morale a utilajelor şi echipamentelor. 


Procesul investițional este marcat de o complexitate deosebita, generate atât de 
derularea sa sub influenta factorului timp (în care pot fi întâlniți diferiţi factori economici 
perturbatori), cât si datorita volumului mare de resurse care sunt implicate (de natura 
financiara, umana, materiala etc.). Ca urmare, în evaluarea eficientei economice a 
investiţiilor apare necesitatea utilizării unui sistem de indicatori, deoarece fiecare din ei 
surprinde un anumit criteriu de eficienta economica. 


1.1 Tipuri de investiții 


În literatura de specialitate, se întâlnesc mai multe clasificări ale investiţiilor, dintre care 
vom menționa numai unele, care sunt mai apropiate serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare. 


 După structura tehnologică a investițiilor acestea se clasifică în: 


o Lucrări de construcții-montaj, care cuprind ansamblul lucrărilor prin care se 
realizează construcțiile, instalațiile, construcțiile speciale, montajul utilajelor 
tehnologice şi funcționale cu întregul complex de operaţii prin care se 
realizează asamblarea pe șantiere a componentelor lor; 


o Achiziții de utilaje, care necesită montaj (fixarea în fundații, postamente, etc.) 
sau care nu necesită montaj (mijloace de transport); 


o Lucrări geologice şi de foraj. 


o Alte cheltuieli de investiții, respectiv acele cheltuieli pentru achiziția de obiecte 
de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, pentru plata studiilor de 
cercetare şi proiectare a obiectivului de investiții, comisionul băncilor pentru 
operaţiunile efectuate în legătură cu investiția.  
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 După caracterul lucrărilor, investițiile se clasifică în următoarele categorii: 


o Construirea de obiective noi; 


o Reconstrucții; 


o Modernizări; 


o Înlocuiri sau reutilări, care se pot face cu utilaje de același nivel tehnic sau cu 
utilaje de nivel tehnic superior celor scoase din funcțiune; 


o Dezvoltări. 


 După forma de proprietate, respectiv beneficiarului obiectivului, investițiile pot fi: 


o Investiții publice; 


o Investiții private; 


o Investiții mixte. 


 După sursa de finanţare investițiile se clasifică în următoarele categorii: 


o Investiții realizate din resurse proprii;  


o Investiții realizate din resurse atrase sau împrumutate, care pot fi din interiorul 
țării sau din exterior( bancă sau organism financiar internațional); 


o Investiții realizate parţial din resurse proprii şi parţial din resurse împrumutate. 


 După destinația obiectivelor de investiții distingem investiții productive şi investiții 
neproductive.  


 După modul de executare a lucrărilor de investiții distingem investiții realizate în 
regie proprie, în antrepriză (de către unități specializate în astfel de lucrări) şi 
mixte. 


 În funcţie de importanta lucrărilor pentru obiectivul de investiții proiectat sau în 
funcţie de rolul funcțional, investițiile se structurează în trei grupe: 


o Investiții directe, care cuprind dotările şi lucrările care contribuie la realizarea 
scopului pentru care se construiește obiectivul (de exemplu o stație de tratare 
a apei cu clădiri, utilaje, etc.); 


o Investiții colaterale, reprezentate de lucrările şi dotările legate teritorial şi 
funcțional de investiția directă (căi de acces, aducțiuni cu apă, energie, 
centrală termică); 


o Investiții conexe, respectiv acele lucrări şi dotări care apar în amonte sau în 
aval de investiția directă, ca efect propagat al acesteia sau ca urmare a 
efectului de antrenare pe care îl generează investițiile. 


 După natură sau obiect, investițiile se structurează în următoarele grupe: 


o Investiții corporale care sunt reprezentate de activele imobilizate şi cele 
circulante; 


o Investiții necorporale, respectiv acele cheltuieli destinate achiziționării de 
licențe, programe de calculator etc ; 


o Investiții financiare, care sunt investiții de portofoliu, ele putându-se realiza 
prin cumpărarea de acțiuni sau obligațiuni, acordarea de credite, plasamente 
bancare, operațiuni valutare.  


 În funcţie de scopul sau obiectivul pentru care se investește, distingem 
următoarele categorii de investiții: 


o Pentru menținerea capacităţii de producţie; 


o Pentru creşterea capacităţii de producţie; 


o Pentru creşterea productivităţii sau a eficienţei economice; 


o Pentru diversificarea activităţii; 
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o Pentru conformarea cu legislaţia în vigoare; 


o Destinate ameliorării climatului de muncă. 


 După gradul de risc pe care îl implică realizarea unei investiții, distingem: 


o Investiții cu grad scăzut de risc( de menținere a capacităţii /creștere a 
productivităţii); 


o Investiții cu grad ridicat de risc(cele pentru creşterea capacităţii, cele cu capital 
străin). 


Structurarea investiţiilor după diferite criterii se reflectă în derularea procesului 
investițional, în conducerea acestuia şi nu în ultimul rând în evaluarea eficienţei 
economice a investiţiilor. 


1.2 Noțiunea de proiect și ciclul de viață al proiectului   


Există în literatura de specialitate mai multe definiții pentru un proiect, majoritatea au 
elemente comune, care reflect specificul acestei noțiuni.  


Definiția noțiunii de PROIECT: 


 Proiectul este caracterizat prin: unicitate, prin obiective specifice care trebuie atinse 


conform unui plan în limita resurselor şi a unui buget disponibil. 


 Teoreticianul Harold Kerzner definește proiectul ca „o serie de activități și sarcini 


care au obiective specifice ce trebuie îndeplinite ținând cont de anumite specificații, 


cu un început și un sfârșit bine definite, având un buget limitat și utilizând resurse 


umane și materiale.”  


 J. Weiss și R. Wysocki consideră că un proiect poate fi definit pe baza 


următoarelor caracteristici: „activitate complexă, unică, finită, cu resurse și buget 


limitat care implică o serie de persoane și are ca rezultat un produs sau un serviciu 


 


Așadar proiectul este un proces ce presupune: 


 un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o anumită țintă; 


 rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situații problematice; 


 existența unor resurse; 


 existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit; 


 o soluție specifică la o problemă specifică, într-un anumit context; 


 un început şi un final bine definite şi se desfăşoară într-un spațiu concret; 


 implicarea unor variate abilități de planificare şi implementare, diverși parteneri sau 


susținători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente şi sarcini; 


 existența unei echipe şi țintește la binele unei organizații/comunități; 


 o serie de riscuri şi elemente de incertitudine; 


 existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se aprecia 


dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită; 


 un anumit grad de autonomie fată de activităţile curente ale organizației; 


 un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii. 
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Ciclul de viață al proiectului este o succesiune de etape, ce se prezintă succint în figura 
de mai jos.    


Figura 1-1: Ciclul de viaţă al proiectului 


 


 


 


Sursa:  elaborată de autor în baza schemei lui D. Lock   


 


Această perspectivă asupra ciclului de viaţă al proiectelor este, în foarte multe cazuri, 
mult prea simplistă, deoarece pierde din vedere tot ceea ce se întâmplă înainte de 
începerea lucrării efective, neținând cont nici de evoluţia proiectului după livrarea 
acestuia către beneficiar. Pentru a avea o imagine mai amplă, trebuie să se ia în 
considerație nu numai ciclul de viaţă al proiectului, ci şi întregul istoric al acestuia, de la 
concepere până la încetarea şi eliminarea sa.  
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Cele șapte etape  pot fi extinse la cincisprezece etape pentru istoricul unui proiect, 
figura de mai jos:  


Figura 1-2: Istoricul unui proiect 


  


Etapele istoricului unui proiect se pot cumula în perioade. Fiecare dintre acestea pot fi 
descrise prin percepții ale succesului sau eșecului proiectului.  


Astfel: pentru etapele de la 1 la 6 inclusiv formează perioada de definire a proiectului, 
în care are loc evaluarea, se determină  strategia  şi se iau deciziile de demarare sau 
nedemarare. Aici se pregătește scenariul pentru succesul sau eșecul final al 
proiectului. În cazul în care acesta este incorect ori inadecvat definit sau strategia şi 
evaluarea riscurilor sunt greșite, eșecul este aproape o certitudine.  


Pentru următoarele etape, şi anume de la 7 la 13 inclusiv se formează perioada de 
realizare sau de execuţie a proiectului. Pe parcursul acestei perioade, succesul sau 
eșecul depind în mare măsură de acţiunile managerului de proiect sau ale 
contractorului. Contractorul unui proiect îl va considera ca fiind de succes dacă este 
finalizat la timp, respectând bugetul şi specificațiile. Subcontractorii își vor determina de 
asemenea succesul sau eșecul în funcţie de acești trei parametri. Beneficiarul poate 
favoriza eșecul, de exemplu implementând prea multe schimbări sau întârziind plățile.  


Următoarea etapă 14 este perioada de realizare a beneficiilor. În acest moment, 
succesul sau eșecul real al proiectului va fi determinat în funcţie de percepțiile 
proprietarului şi ale pârților interesate. În această perioadă se va stabili: dacă se vor 
obține toate beneficiile de ordin operaţional şi financiar care au fost preconizate, cum 
vor percepe numeroasele pârți interesate performanţa proiectului sau impactul acestuia 
asupra mediului înconjurător precum şi dacă capitalul împrumutat este restituit la timp.  


Etapa 15 este eliminarea, care studiază generarea reziduurilor sau a altor influențe 
asupra mediului de proiectul implementat.  Alternativ, proiectul poate fi revândut 
integral sau parţial unei terțe pârți fie ca material pentru reciclare, fie în vederea unei 
noi perioade de viaţă utilă 
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2 Prioritizarea investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și de 
canalizare 


Prioritizarea investițiilor în sectorul alimentare cu apă și canalizare (AAC) trebuie să fie 
transparentă și să urmeze obiectivele politicii Guvernului privind îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale oamenilor din Republica Moldova prin reducerea substanțială a 
riscurilor de sănătate asociate cu calitatea insuficientă a apei și colectarea și epurarea 
apelor uzate. 


Prioritizarea proiectelor este necesară pentru a determina o listă de proiecte filtrată 
după criteriile de prioritizarea care permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței. 


Lista criteriilor de prioritizarea este alcătuită selectând criteriile documentelor de politici 
ce vizează investițiile și ele trebuie să fie transparente și obiective pentru ca acestea să 
fie folosite la evaluarea și prioritizarea proiectelor în sectorul AAC. 


2.1 Indicatori generali de evaluare a eficientei economice și de 
prioritizarea a investiţiilor 


Această grupare de indicatori are rolul de a forma o imagine globală asupra obiectivului 
de investiții, respectiv să ofere o caracterizare generală despre obiectivul de investiții. 
Orice proiect de investiții trebuie să cuprindă în mod obligatoriu asemenea indicatori. 
Principalii indicatori cu caracter general sunt: 


 Capacitatea obiectivului de investiții, care în cazul obiectivelor productive este 
reprezentată de capacitatea de producţie, iar în cazul celor neproductive de 
elementele specifice de capacitatea acestora. Capacitatea de producţie exprimă 
cantitatea maximă de producţie care poate fi obținută într-o anumită perioadă de 
timp, în condiţii normale de funcționare, cu un anumit regim de utilizare a 
factorilor de producţie şi în anumite condiţii de organizare a producţiei şi a muncii. 
Capacitatea obiectivului de investiții constituie un indicator de calcul a eficienţei 
economice a investiţiilor şi nu de eficienţă economică, el măsurând efectul 
potenţial realizat prin intermediul procesului investițional; 


 Numărul de salariaţi ce vor fi ocupaţi la obiectivul de investiții, exprimă mărimea 
resurselor umane de care va beneficia obiectivul de investiții după punerea în 
funcțiune; 


 Costul producţiei reprezintă un indicator ce cuantifică efortul din perioada de 
funcționare a obiectivului de investiții, împreună cu valoarea investiţiilor formând 
efortul total necesar pentru edificarea şi funcționarea unui obiectiv de investiții. 
Mărimea sa este în funcţie de volumul producţiei estimate a se obține, el 
cuantificând în expresie bănească consumul total de resurse necesar pentru a 
obține un anumit volum al producţiei; 


 Valoarea producţiei sau veniturile realizate constituie un indicator ce măsoară 
efectul efectiv obţinut ca urmare a unui anumit grad de utilizare a capacităţii de 
producţie sau obiectivului de investiții. Această valoare a producţiei se stabileşte 
pe întreaga perioadă de funcționare a obiectivului de investiții, pe baza unor 
estimări privind producția fizică, tarifele, cererea etc., în funcţie de valoarea 
producţiei şi costurile acesteia, determinându-se alți indicatori de calcul şi de 
eficienţă economică; 


 Profitul, indicator deosebit de important, esenţial pentru viabilitatea unui obiectiv 
de investiții şi pentru cuantificarea eficienţei economice a acestuia. Profitul 
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măsoară efectul net obţinut în urma funcţionării obiectivului de investiții, el 
obţinându-se prin scăderea din veniturile totale a costurilor de producţie; 


 Productivitatea muncii reprezintă un alt indicator cu caracter general, este un 
indicator de eficienţă economică, şi cuantifică eficienţa cu care este utilizat 
principalul factor de producţie şi anume forţa de muncă; 


 Consumurile specifice la principalele materii prime, materiale, energie, 
combustibil, constituie un indicator de eficienţă economică care măsoară 
consumul la principalele resurse, pentru a obține o unitate de produs finit. Aceste 
consumuri se estimează pe baza unor norme de consum şi pe această cale se 
poate determina costul producţiei. 


 


2.2 Indicatori dinamici de evaluare a eficientei economice și de 
prioritizarea a investiţiilor 


Eficiența oricărui proiect investițional este influențată puternic de timp. Procesele 
economice se desfăşoară sub influenta permanenta a factorului timp. Eforturile depuse 
într-o activitate (reprezentate de cheltuielile cu materiile prime, salarii, cheltuieli 
investiţionale etc.) se înregistrează pe o anumita perioada de timp, în timp ce efectele 
(venituri, profituri, cererea etc.) se obține în perioade de timp diferite. Decalajul de timp 
între cele doua momente este variabil (putând lua valori de la câteva zile până la câțiva 
ani).  


În teoria si practica economica  este cunoscut faptul ca aceeași suma de bani are 
valori diferite daca se obține la momente de timp diferite. Ca urmare, pentru asigurarea 
unei comparabilități reale si corecte a eforturilor si a efectelor se impune raportarea lor 
la acelaşi moment. Acesta poate fi ales în mod arbitrar pe axa timpului, însă cel mai 
important este momentul începerii lucrărilor de investiții (atunci când se inițiază 
cheltuirea resurselor investiţionale). Astfel, dezavantajul major al indicatorilor prezentați 
anterior (acela de a nu lua în considerare factorul timp) este eliminat de următorul grup 
de indicatori - indicatori dinamici de eficienta economica. 


Schema simplificata a unui proces investițional se prezinta în figura următoare: 


Figura 2-1: Schema procesului investițional 


 


După cum se poate observa din figura, procesul investițional este alcătuit din trei mari 
perioade de timp : 


 Perioada de proiectare a investiției „g”. Pe această perioada se întocmesc toate 
documentațiile necesare viitorului obiectiv de investiții (autorizații, studii de 
oportunitate, de prefezabilitate si de fezabilitate, proiecte de execuție etc.). 
Caracteristic acestei perioade îi sunt cheltuielile investiţionale relativ mici, în timp 
ce efectele (veniturile) sunt nule. Ca urmare, în procesul investițional se 
urmărește ca aceasta perioada sa fie, pe cât posibil, minima. Este o etapa 
deosebit de importanta deoarece în aceasta perioada se stabileşte 
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amplasamentul viitorului obiectiv, se dimensionează capacitățile de producţie si 
se aleg soluțiile tehnice, tehnologice si constructive; 


 Perioada de realizare a investiției „d”. Este etapa în care este pus în opera viitorul 
obiectiv. Caracteristic acestei perioade îi sunt cheltuielile investiţionale mari, în 
timp ce efectele (veniturile) pot fi nule (în situaţia în care viitorul obiectiv de 
investiții este dat în folosință la sfârșitul perioadei de realizare) sau nu (în situaţia 
în care se dau parţial în folosință anumite capacități de producţie, pe durata de 
realizare); 


 Perioada de funcționare a viitorului obiectiv economic „D”. Este cea mai 
importanta perioada a obiectivului de investiții, deoarece acum se obține 
veniturile necesare recuperării cheltuielilor investiţionale. Caracteristic acestei 
perioade îi sunt cheltuielile investiţionale nule, în timp ce veniturile din exploatare 
sunt maxime. Ca urmare, în calculele de eficientizare a procesului investițional se 
urmărește ca aceasta durata să fie cât mai lungă. 


 


Pe lângă aceste trei perioade de timp, mai pot fi identificate: 


 Durata de funcționare a investiției, până la atingerea parametrilor proiectați; 


 Durata de recuperare a investiției. 


 


Principalele momente ce caracterizează un proces investițional sunt: 


 Momentul luării deciziei de investiții „m”; 


 Momentul începerii realizării investiției „n”; 


 Momentul punerii în funcțiune a obiectivului „p”; 


 Momentul scoaterii din funcțiune a obiectivului „v”. 


 


Actualizarea indicatorilor dinamici se poate face la orice moment pe axa timpului, însă 
cel mai important este momentul „n”, momentul începerii realizării investiției. 


Orice proiect investițional are anumite influențe și relații cu procesul de funcționare a 
obiectivului influențând: cheltuielile de producție, volumul producției și a profitului. 
Aceste relații, într-un proiect investițional model, se prezintă în figura de mai jos. 
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Figura 2-2: Graficul procesului investițional şi de funcționare a obiectivului 


 


 


Simbolurile din grafic au următoarea semnificație: 


 t0 - momentul începerii investiției ; 


 0 – momentul punerii în funcțiune; 


 P – momentul atingerii parametrilor proiectați; 


 D – momentul expirării duratei de recuperare a investiției; 


 De – expirarea duratei economice(eficiente) de funcționarea a obiectivului de 
investiții; 


 I  - curba investiţiilor ; 


 C – curba costului de producţie; 


 Q – curba producţiei; 


 S1 – valoarea investiţiilor; 


 S2 - profiturile obţinute in decursul duratei de recuperare (S1=S2); 


 S3 – profiturile obţinute după expirarea duratei de recuperare până la sfârșitul 
perioadei de funcționare denumite în concepția indicatorului profituri 
suplimentare. 


 


În procesul de prioritizarea a proiectului și de estimare a eficienței investiției, vor exista 
anumite estimări de valori monetare în diferiți ani care urmează după momentul de 
inițiere a investiției. Se cunoaște că 1 leu astăzi nu este egal cu 1 leu de mâine. Dar 
pentru procesul de comparației banii trebuie aduși în același sistem de măsurare și în 
acelaşi moment. În această situație se va utiliza actualizarea prin discontare (a aduce 
sumele la valoarea din prezent), reprezentarea grafică este următoarea: 
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Figura 2-3: Reprezentarea actualizării prin discontare 


 


 


Suma totală actualizată va fi dată de expresia: 
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           (3.11) 


 


În ceea ce privește momentele de referință la care se poate efectua actualizarea, 
acestea pot fi numeroase ținând cont de principalele etape din durata de viaţă a unui 
proiect, dar toate se încadrează în această durată. 


Principalele momente de referință la care se poate efectua actualizarea sunt: 


 momentul luării deciziei (Mld); 


 momentul începerii construcției (Mic); 


 momentul punerii în funcțiune (Mpf); 


 momentul scoaterii din funcțiune (Msf); 


 


Între cele patru momente se întind anumite etape sau durate şi anume:  


 între momentul luării deciziei şi cel al începerii construcției există durata de 
proiectare (c); 


 între momentul începerii construcției şi cel al punerii in funcțiune există durata de 
execuţie (d);  


 între momentul punerii în funcțiune şi cel al scoaterii din funcțiune avem durata 
de funcționare (Df). 


 


Reprezentarea grafică a principalelor momente de referință şi a duratelor dintre ele 
este reprezentată în figura de mai jos. 
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Figura 2-4: Principalele momente de referință în efectuarea actualizării 


     


 


Suprafețele notate cu Ph,Ih,Ch reprezintă fluxurile de valori care au loc în diferite etape 
sau durată. Momentele de referință alese pentru actualizare determină mărimi diferite 
ale valorilor actualizate în funcţie de procedeul utilizat pentru actualizare, dar indicatorii 
de eficienţă economică ai investiţiilor rezultaţi din compararea a două mărimi 
actualizate au aceeaşi mărime indiferent de momentul de referință ales. Ceea ce este 
important este faptul că toate valorile sunt recalculate în unităţile aceluiaşi moment de 
referință, adică sunt făcute comparabile. 


2.3 Evaluarea proiectului și criteriile de prioritizarea 


Evaluarea și prioritizarea proiectului se efectuează în baza analizei obiectivelor pentru 
sectorul AAC, bazate pe Strategia AAC pentru 2014-2028. Pentru a evalua în mod 
adecvat proiectele din sectorul AAS în conformitate de criteriile de prioritizarea sunt 
necesare datele principale cu privire la proiecte. 


Criteriile de evaluare și prioritizarea sunt organizate în două categorii: 


 Pragul criteriilor (PC); 


PC permit efectuarea unei selectări preliminare destul de simple din punct de vedere al 
selectării proiectelor care abordează cel puțin un obiectiv concret și aspecte relevante 
ale sectorului AAC. Proiectele care nu corespund pragului definit sunt examinate drept 
rezervă pentru implementare, când resursele financiare permit implementarea acestora 
suplimentar la proiectele prioritizate și clasificate. 


PC reflectă asupra următoarelor aspecte ale sectorului menționate în Strategia de 
alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 privind satisfacerea cerințelor 
populației țării pentru servicii de alimentare cu apă și sanitație îmbunătăţite, eficiente şi 
la costuri realiste care vor fi realizate prin:  


o implementarea planurilor de siguranţă a apei şi conformarea la cerinţele de 
calitate ale Directivei 98/83/CE privind apa destinată consumului uman;  


o reducerea cu 50% a epidemiilor hidrice şi a bolilor posibil asociate apei; 


o atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de alimentare cu apă potabilă 
sigură a cel puţin 65% din populaţie, pînă în anul 2020; 
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o atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de conectare a 65% din 
populaţie la sisteme de canalizare, până cel târziu în anul 2025; 


o progrese în implementarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu 
cerinţele Directivei 91/271/CEE. 


Anexa 3.    Criteriile de prioritizarea și pragul criteriilor 


 


 Criteriile de prioritizarea (CP) 


Proiectele care au obținut cel mai înalt punctaj asigură cea mai mare contribuție pentru 
realizarea scopurilor sectorului. În dependență de mijloacele financiare disponibile 
pentru sectorul AAS, toate proiectele prioritizate – începând cu cel mai înalt punctaj – 
trebuie să fie implementate. 


La fiecare revizuire a Planului de investiții proiectele noi trebuie să fie prioritizate 
folosind aceiași procedură de clasificare după prioritate, pentru a asigura consistența. 


Criteriile de prioritizarea selectate (CP): 


o CP 1 - Pregătirea proiectului; 


o CP 2 – Durabilitatea proiectului; 


o CP 3 – Importanța efectelor proiectului; 


o CP 4 – Amplasarea proiectului; 


o CP 5 – Relevanța pentru sănătate; 


o CP 6 – Eficiența economică. 


Anexa 4.  Criteriile de prioritizarea 


 


2.4 Indicatorii principali ai proiectului pentru prioritizarea 


Acești indicatori urmează să fie folosiți pentru a urmări progresul înregistrat în 
realizarea obiectivelor de nivel local și național. În mod ideal, pentru fiecare din 
componentele apă și/sau canalizare care constituie proiectul, trebuie să fie prezentată 
informația cu privire la produse, rezultate și efecte. 


Produsele sunt manifestările fizice ale proiectului – kilometri de rețea, numărul stațiilor 
de pompare, etc. – acestea constituie măsura obiectului sau structuri materiale care 
decurge din implementarea proiectului. 


Rezultatele, pe de altă parte, sunt ceea ce decurge din produse – numărul persoanelor 
deservite, numărul clădirilor conectate, numărul fântânilor de mină, care captează ape 
subterane freatice cu grad mic de protecție contra poluării, eliminate în favoarea 
sondelor arteziene care captează ape subterane de profunzime cu grad mai mare de 
protecție contra poluării, etc. Cu alte cuvinte, acestea măsoară gradul de realizare a 
unui obiectiv ca rezultata al implementării proiectului. 


Efectele constituie măsura consecințelor proiectului în termeni fizici: impactul fizic al 
proiectului. Spre exemplu, produsul unei rețele noi permite conectarea consumatorilor 
suplimentari – rezultatul – care, la rândul său, produce efectul – creșterea volumului de 
apă livrată. 


Indicatorii recomandați pentru proiectele de alimentare cu apă sunt: 


Produse: lungimea rețelei construite/reabilitate; numărul stațiilor de tratare 
construite/reabilitate; numărul stațiilor de pompare construite/reabilitate; numărul 
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prizelor de apă construite/reabilitate; numărul fântânilor de mină eliminate în favoarea 
sondelor arteziene. 


Rezultate: numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețeaua de apă 
(indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, deoarece ambele ar putea 
avea drept rezultat schimbarea numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces 
la apă prin conducte, numărul persoanelor cu acces la apă tratată, numărul 
persoanelor aprovizionate cu apă din sonde arteziene. 


Efecte: volumul de apă consumat, volumul de apă consumat din sonde arteziene.  
volumul apei tratate consumate. 


Indicatorii recomandați pentru proiectele de canalizare sunt: 


Produse: lungimea rețelei construite/reabilitate; numărul stațiilor de epurare 
construite/reabilitate; numărul stațiilor de pompare construite/reabilitate; numărul 
latrinelor cu groapă construite; numărul sistemelor septice construite; numărul școlilor 
echipate ci sanitație îmbunătățită 


Rezultate: numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețea (indiferent de 
faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, deoarece ambele ar putea avea drept 
rezultat schimbarea numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces la 
canalizare deplină (apă reziduală epurată), numărul persoanelor cu acces la latrinele 
cu groapă, sisteme septice sau cu acces la serviciile de colectare a apei reziduale; 
numărul copiilor cu acces la sanitație îmbunătățită 


Efecte: volumul apei reziduale colectate, volumul apei reziduale epurate la stații de 
epurare, volumul apei reziduale epurate prin oricare alte mijloace (cu excepția stațiilor 
de epurare). 


 







Modernisation of local public services, intervention area 1 


Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 15 


3 Planificarea investițiilor pe termen lung 


Planificarea investițiilor se află în strânsă legătură cu procesul decizional, calitatea 
planurilor fiind determinată în mare parte de abilitățile personale. Prin acest proces se 
stabilesc efectiv obiectivele strategice ce vor fi trasate, metodele de previzionare, 
necesarul de resurse ce urmează a fi alocate, tacticile adoptate de firmă, politicile 
considerate eficiente pentru fiecare din piețele actuale şi potenţiale ale firmei.  


Planificarea este necesară mai ales pentru că creşte intervalul de timp dintre momentul 
adoptării deciziei şi cel al observării rezultatelor, creşte complexitatea organizației, s-a 
accelerat dinamica schimbării elementelor mediului extern al organizației, şi a crescut 
interdependenţa dintre funcţia de planificare şi celelalte funcţii ale procesului de 
management. 


Planificarea presupune că managerii iau decizii în legătură cu cele patru elemente 
fundamentale ale planului de investiții: obiectivele, acţiunile, resursele, implementarea. 


 Stabilirea obiectivelor- obiectivele sunt condiţiile pe care planificatorul le 
consideră satisfăcătoare şi necesare pentru funcționarea ulterioară a organizației. 
Stabilirea lor trebuie să satisfacă aşteptările mediului organizației, pentru că 
mediul este cel care furnizează resursele necesare organizației. Stabilirea 
obiectivelor trebuie să ţină cont de: 


o Prioritatea obiectivelor. Resursele se alocă în funcţie de importanta acordată 
anumitor obiective, care trebuie întâi evaluate şi clasificate; 


o Dimensionarea temporară a obiectivelor. Obiectivele pot fi pe termen scurt 
sau lung. Planificarea strategică este cea care se ocupă de toate activităţile 
care duc la definirea obiectivelor pe termen lung şi a strategiilor prin care ele 
să fie atinse. Planificarea operaţională vizează problemele şi obiectivele pe 
termen mediu şi scurt; 


o Interesele celor care sunt influențați de stabilirea obiectivelor (angajaţi, clienţi, 
furnizori, agenţii guvernamentale). Uneori managerii trebuie să facă 
compromisuri pentru a satisface interesele acestora; 


o Măsurarea obiectivelor. Organizaţiile bine conduse au cel puţin patru categorii 
de obiective: profitabilitatea (este cea care furnizează resurse pentru 
activitatea viitoare. Acest obiectiv este indicat prin rata profitului raportată la 
investițiile făcute. Profitul serveşte la investiții şi reprezintă atractivitate pentru 
un investitor dispus să furnizeze capital), competitivitatea (se referă la 
estimările privind profitabilitatea pe termen lung), flexibilitatea (managerii 
planifică pentru a observa factorii importanţi din prezent care influenţează 
viitorul organizației şi anumite tipuri de flexibilitate duc la apărarea împotriva 
unor probleme neprevăzute) şi eficienţa  este necesară pentru a îndeplini 
obiectivele ce vizează realizarea profitabilităţii pe termen lung. Ea arată modul 
în care sunt utilizate resursele, influenţează direct performanţa, implică 
resurse materiale şi umane, fiind influenţată mai ales de impactul noilor 
tehnologii). 


 Planificarea acţiunilor- acţiunile sunt mijloacele preferate pentru a atinge 
obiectivele. Ea poate determina succesul sau eșecul îndeplinirii obiectivelor. 
Acţiunile planificate pot fi strategice şi tactice. Strategiile au impact pe termen 
lung asupra întregii organizaţii, iar tacticile au implicaţii pe termen scurt la nivel 
de departamente. Planificarea acţiunilor implică cunoaşterea alternativelor şi 
determinarea celei mai eficiente; 
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 Resursele- sunt constrângerile exercitate asupra acţiunilor. Un plan trebuie să 
specifice resursele necesare precum şi resursele potenţiale şi modul de alocare. 
Estimarea resurselor se poate face prin intuiţie, observație, comparare și alte 
modele econometrice. Previzionarea anticipează nivelul de activitate a firmei pe o 
perioadă egală sau mai mare de un an. Această anticipare e condiţionată de 
disponibilitatea resurselor, evenimentele sociale şi economice, obiectivele 
stabilite. Cea mai importantă tehnică pentru alocarea resurselor este bugetul; 


 Implementarea – se realizează prin intermediul activităţilor realizate de angajaţi, 
motivându-i pe aceştia să le ducă la îndeplinire. Obiectivele sunt stabilite în 
concordanţă cu ceea ce poate fi îndeplinit, elaborându-se bugetele şi 
previziunile. Planificarea se realizează la nivelul superior al managementului. 
Mijloacele utilizate de manageri pentru implementarea unui plan sunt:  


o autoritatea (forma legitimă a puterii, asociată poziţiei şi nu persoanei); 


o convingerea (procesul de promovare a unui plan personalului, comunicând 
echipelor informaţiile relevante, astfel încât ei să înţeleagă toate implicaţiile şi 
responsabilităţile ce le revin); şi, 


o politicile (reflectă obiectivele primare ale planului şi sunt utilizate atunci când 
se intenţionează ca planurile să devină permanente).  


Ele sunt instrumente manageriale pentru aplicarea măsurilor prevăzute în respectivele 
planuri). 


Între elementele procesului de planificare se dezvoltă o serie de interdependenţe ce 
formează bucle feed-back, care constituie sursele dinamicii procesului de planificare. 


Principii folosite în procesul de elaborare a planurilor investiționale: 


o principiul perioadei de angajare se referă la stabilirea perioadei în care se pot 
recupera resursele investite într-o acțiune; 


o principiul flexibilităţii presupune ca planurile şi programele să se adopte în 
raport cu evenimentele şi situaţiile noi; 


o principiul coordonării planurilor pe termen scurt cu cele pe termen lung. 


În anexă sunt prezentate 2 tipuri de planuri de investiții. Unul necesar pentru primirea 
finanțării de la o tetra parte iar altul este un plan de investiții pe interiorul întreprinderii.  


Anexă 5 Structura model a planului de investiții pentru obținerea finanțării  


Anexa 6  Structura model a planului de investiții a unei întreprinderi 


3.1 Sincronizarea sau managementul proiectelor ca structuri multi-proiect 


În activitatea unei întreprinderi pot exista situații în care se implementează 2 sau mai 
multe proiecte investiționale simultan. În acest sens este important fenomenul de 
planificare și coordonare corectă a acestora.  


Pentru organizarea mai multor proiecte în cadrul unei întreprinderi se utilizează 
structură organizatorică matriceală. 


Organizarea matriceală a managementului proiectelor 


Este o combinaţie între coordonarea de proiect şi structura organizatorică 
independentă a managementului proiectelor. În funcţie de aspectele abordate în 
proiect, competenţele sunt exercitate atât de conducătorul de proiect, cât şi de către 
conducerea din structura organizatorică primară. În figura de mai jos este prezentată 
grafic acest tip de structură.  
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Figura 3-1: Structura matriceală 


 


 


Organizarea matriceală a proiectelor prezintă câteva avantaje: 


 atât conducătorul de proiect cât şi echipa de proiect sunt responsabili pentru 
rezultatele proiectului, dar competenţele de decizie şi responsabilitatea pentru 
proiect se află în mâinile managerului de proiect; 


 personalul din echipa de proiect poate fi folosit în mod flexibil, reintegrarea în 
unitatea organizatorică iniţială a membrilor echipei de proiect fiind simplă; 


 coordonarea în funcţie de obiectivele urmărite a intereselor legate de proiect şi a 
intereselor unității organizatorice primare este simplă. 


 


Dezavantajele organizării matriceale a managementului proiectelor sunt şi ele clare: 


 deseori apar conflicte de competențe şi de resurse între managerul de proiect şi 
conducătorii departamentelor din organizația primară, mai ales atunci când se 
suprapun mai multe proiecte; 


 fenomenul dublei subordonări a membrilor echipei de proiect, duce la 
dezorientare. 


 


Organizarea matriceală a proiectelor este forma cea mai răspândită şi cea mai 
avantajoasă, dacă aspectele privind rezolvarea conflictelor de competență sunt 
gestionate profesional printr-un management al conflictelor.  


Organizarea proiectului sub forma multi-proiect, este o variantă a organizării proiectelor 
matriceale și este necesară atunci când se derulează simultan mai multe proiecte. 
Structurarea managementului proiectelor sub forma multi-proiectului se aplică, în 
general, în proiectele strategice, de reorientare a unei organizații, în proiectele de 
colaborare cu alte organizații, fie ele interne sau externe, de reorientare informațională 
etc.  
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Pentru a evita o suprapunere nedorită a activităților din cadrul mai multor proiecte se 
utilizează diverse instrumente și sau tehnice de management. Vom analiza în detaliu 
una din cele mai simple diagrama Gantt.  


Diagrama Gantt este un instrument de planificare, elaborat in 1917 de Henry L.Gantt,  
inginer si sociolog de origine americana. Frecvent utilizata in managementul de proiect, 
o diagrama Gantt oferă o ilustrare grafica a unui program de activităţi, care ajuta la 
planificarea, coordonarea si monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect. 
Diagramele Gantt se pot realiza in versiuni simple, cu ajutorul unui grafic făcut pe o 
hârtie, sau in versiuni mai complexe, cu ajutorul unor aplicații software de management 
al proiectului. 


Forma grafică a unui astfel de instrument de planificare consta într-o matrice pe a cărei 
axă orizontală este reprezentată perioada de timp pe care se întinde proiectul, 
împărțita in unități de măsura (spre exemplu zile, săptămâni sau luni), si pe a cărei axa 
verticala sunt reprezentate sarcinile din proiect (spre exemplu, elaborarea studiului de 
fezabilitate, elaborarea proiectului de execuție, construcția obiectivului, darea în 
exploatare etc, etc.). 


În cadrul unei diagrame Gantt, fiecărei sarcini ii este alocat un rând. Timpul in care este 
estimat sa se finalizeze o sarcina este reprezentat printr-o bara orizontala. Marginea 
din stânga marchează începutul preconizat pentru acea sarcina, iar marginea din 
dreapta marchează sfârșitul preconizat. Sarcinile pot evolua relativ la alte sarcini in 
mod secvențial, paralel sau prin suprapunere temporara.   


Pentru construirea diagramei Gantt se recomandă parcurgerea următoarelor etape: 


 definirea activităţilor necesare pentru implementarea proiectului; 


 estimarea duratei fiecărei activităţi; 


 ordonarea activităţilor într-o succesiune logică; 


 marcarea grafică a succesiunii activităţilor cu ajutorul unor linii orizontale (aceste 
linii arată momentul începerii şi terminării fiecărei activităţi). 


Prin urmare, diagrama sau graficul Gantt, ca unealtă de programare, are următoarele 
avantaje însemnate: 


 este uşor de realizat/ trasat, urmărit şi interpretat; 


 ilustrează limpede stadiul în care te afli la un moment dat; 


 poate fi facil adaptată la o varietate largă de cerinţe de planificare şi modificată 
pentru a ilustra actualitatea datelor; 


 ajută esențialmente la rezolvarea temporală a sarcinilor şi la organizarea în timp;  


 a trecut testul timpului şi folosului. 
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În figurile de mai jos se prezintă mai multe modele de grafice Gantt. 


Figura 3-2: Grafice Gantt 


 


 


 


 


Scopul de bază în elaborarea graficelor Gantt este planificarea activităților astfel, încât 
să nu se creeze suprasolicitări ale personalului și resurselor, precum și evitarea 
suprapunerii anumitor evenimente care necesită participarea acelorași actori implicate. 


3.2 Argumente în favoarea întocmirii programelor de investiții multianuale 


Literatura de specialitate identifică o serie de argumente în favoarea întocmirii 
programelor multianuale de investiții, dintre care putem aminti: 


 Creează legătura între strategia guvernului/ministerului şi bugetele anuale ale 
întreprinderii; 


 Ajută la stabilirea ordinii de priorități în programarea şi finanțarea investiţiilor; 
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 Asigură coerență şi consecvență procesului investițional, prin orientarea in mod 
constant, a resurselor financiare limitate către proiectele prioritare; 


 Asigură coordonarea dintre programarea financiară şi cea de execuţie a 
obiectivelor de investiții; 


 Poate genera efecte sinergice prin corelarea cu programele de investiții ale 
autorități centrale şi locale sau ale ale diferitelor entităţi publice sau private; 


 Favorizează legătura cu mediul extern întreprinderii; 


 Atrage atenţia asupra obiectivelor prioritare şi a capacităţii financiare; 


 Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de investiții, 
contribuind la construcţia susţinerii publice a programelor de investiții; 


 Identifică mijloacele cele mai eficiente şi mai economice de finanţare a 
obiectivelor de investiții; 


 Consolidează credibilitatea financiară (bonitatea); 


 Formalizează fluxul informaţional utilizat pentru stabilirea nevoilor şi implicit a 
listei de investiții, conducând la eficientizarea şi creşterea calităţii procesului; 


 Creşte numărul ocaziilor de obţinere a finanţărilor externe (instrumente de 
finanţare nerambursabilă, instituţii financiare internaţionale, guverne străine, 
credite etc) sau din surse private. 
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Anexa nr. 1  Indicatori  de calcul a eficienţei proiectelor investiţionale conform Metodologiei naţionale 



Denumirea 



indicatorului 



Denumirea 



indicatorului în 



limba engleză 



Abre-



viere 
Definiţie Formula de calcul Adnotare 



Metode simple sau statice 



Nu ţin cont de valoarea provizorie  a 



fluxurilor băneşti şi se folosesc pentru 



estimarea  prealabilă  rapidă la etapa pre 



investițională a proiectului. 



  



Norma simplă a 



profitului 



Coeficientul 



eficienţei 



investiţiilor 



 



 



Accounting Rate 



of Return 



ARR Profitul  anual net din perioada  de viaţă a 



proiectului se raportează  la volumul total 



al investiţiilor.  



Indicatorul caracterizează  partea 



cheltuielilor investiţionale  ce se 



compensează  sub formă de profit  într-un 



interval de timp  planificat. 



 



NP (Net Profit) – profitul net 



IC (Investment  Capital)-



volumul investiţiilor  



Cât mai mare 



IC



NP
ARR 
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Denumirea 



indicatorului 



Denumirea 



indicatorului în 



limba engleză 



Abre-



viere 
Definiţie Formula de calcul Adnotare 



Perioada simplă 



(fără scontare) 



de recuperare a 



investiţiilor 



 



 



Payback  Period PP Reprezintă intervalul de timp  necesar  



pentru compensarea  completă a 



cheltuielilor  investiţionale inițiale 



 



IC (Investment Capital)-



volumul investiţiilor 



NFC-valoarea fluxurilor 



mijloacelor băneşti nete 



Proiectul se acceptă dacă 



perioada lui de recuperare  



nu depăşeşte  termenul 



preferenţiat de investitor 



Metode de scontare 



Efectul net 



recalculat  în 



unități 



convenţionale 



Costul curent 



net al 



proiectului 



Net  Present  



Value 



 



NPV Calculul se bazează pe compararea  



cheltuielilor  investiţionale  cu suma totală 



a fluxurilor băneşti nete 



 



ΣNCFd – fluxul de nunerar 



cumulativ de scontare; 



ΣICd- cheltuieli investiţionale 



scontate 



Valoarea pozitivă constată 



oportunitatea  investirii 



mijloacelor băneşti în 



proiect 



Indicele  



rentabilităţii  



investiţiilor  



 



 



Profitability  



Index 



PI Caracterizează  nivelul veniturilor  la 



unitatea  de cheltuieli  investiţionale.   



NCF-valoarea fluxurilor 



mijloacelor băneşti nete 



IC (Investment Capital)-



volumul investiţiilor 



Dacă PI este mai mare de 



1 proiectul este eficient, 



dacă este negativ proiectul 



trebuie respins. Cu cât 



este mai mare valoarea 



indicelui,  cu atât   este mai 



înaltă  eficienţa capitalului 



investit. 



NCF



IC
PP 



  dd ICNCFNRV









d



d



IC



NCF
IP
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Denumirea 



indicatorului 



Denumirea 



indicatorului în 



limba engleză 



Abre-



viere 
Definiţie Formula de calcul Adnotare 



Rata internă a 



veniturilor 



 



 



Internal  Rate of 



Return 



IRR Prin acest indicator se înţelege o 



asemenea  valoare a ratei de scont, în 



cazul căreia indicatorul  NPV al 



proiectului este egal cu zero.   



 



NPV -  Efectul net recalculat  



în unități convenţionale 



r1- valoarea ratei de scont, în 



cazul în care NPV(r1)>0; 



 r2- valoarea ratei de scont, 



în cazul în care NPV(r2)<0; 



Atunci când se analizează  



mai multe proiecte de 



alternetivă, este preferabil  



proiectul cu cea mai mare  



valoare a IRR.  



Dacă proiectul este 



finanţat integral din contul 



creditului unei bănci 



comerciale, valoarea IRR 



indică plafonul  dobânzii 



bancare, depăşirea căreia 



face proiectul nerentabil. 



Termenul de 



scontare a 



recuperabilităţii 



investiţiilor 



 



 



 



Discounted 



Payback  Period 



DPP Determină momentul când fluxurile 



monetare scontate ale proiectului se 



egalează cu cheltuielile  investiţionale 



scontate 



 



ICs (Investment Capital)-



volumul investiţiilor scontat 



NCFs-valoarea fluxurilor 



mijloacelor băneşti nete 



scontat 



Proiectul se acceptă dacă 



perioada lui de recuperare  



nu depăşeşte  termenul 



preferenţiat de investitor 



Sursa: elaborate de autor in baza [80, p.17] 



)21(



)2()1(



)1(



1



rr



NPVNPV



NPV
rIRR



rr
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NCFs



ICs
DPP 
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Anexa nr. 2 Indicatorii de eficienţă a proiectelor investiţionale conform   Programului de Dezvoltare a Unităţilor Municipale 



 



Denumirea 



indicatorului 



Denumirea 



indicatorului în 



limba engleză 



Abre-



viere 
Definiţie Formula de calcul 



Valoarea 



actualizată a 



fluxului de 



numerar 



Present  Value 



 



PV Valoarea actualizată reprezintă valoarea însumată  la 



momentul zero, a tuturor  fluxurilor de numerar 



viitoare actualizate la o anumită rată.  



 



xi- fluxul de numerar la finele perioadei; 



r- rata de actualizare 



Valoarea netă 



actualizată  



Net  Present  



Value 



 



NPV Valoarea însumată  la momentul zero, a tuturor  



fluxurilor de numerar  viitoare actualizate la o rată 



anumită din care se scade valoarea investiției. Este 



valoarea fluxurilor de numerar viitoare în “banii de 



azi”  



 



NPV=PV+(-valaINV) 



 



PV - valoarea actualizată a fluxului de numerar 



valaINV – valoarea actualizată a fluxului de 



numerar a investiției (este negativă) 



Indicele de 



profitabilitate a 



proiectului 



Profitability  



Index 



PI Raportul  valorii actualizate a proiectului  fată de 



costul său inițial. 
𝑃𝐼 =



𝑃𝑉



𝑣𝑎𝑙 𝑎 𝐼𝑁𝑉
 



PV – valoarea actualizată fluxului de numerar 



valaINV – valoarea actualizată a fluxului de 



numerar a investiției  



Rata internă de 



rentabilitate 



Internal  Rate of 



Return 



IRR Prin acest indicator se înţelege o asemenea  valoare 



a ratei de scont, în cazul căreia indicatorul  NPV al 



proiectului este egal cu zero.   



 



t



t



r



x



r



x



r



x
xPV



)1(
...



)1(1 2



2
0



1
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Denumirea 



indicatorului 



Denumirea 



indicatorului în 



limba engleză 



Abre-



viere 
Definiţie Formula de calcul 



Perioada de 



recuperare a 



investiției 



Payback Period PP Măsoară timpul necesar  pentru acoperirea  valorii 



inițiale  a investiției  cu ajutorul fluxurilor de numerar 



viitoare 



 



IC -volumul investiţiilor 



NFC-valoarea fluxurilor mijloacelor băneşti nete 



Sursa: elaborate de autor in baza [59, p.68]: 



 



 



NCF



IC
PP 
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Anexa nr. 3 Criteriile de prioritizarea și pragul criteriilor 



Nr. PRAGUL DE CRITERII (PC) 
Șirul 



punctelor 
Punctaj  



PC1 Reducerea morbidității legate de folosirea apei    



Se presupune că la rata bolilor infecțioase și parazitare, precum și a bolilor aparatului digestive 



este considerabil influențată de calitatea apei disponibile pentru populație. Prin urmare, cererile 



de proiect unde rata bolilor este mai înaltă decât media pentru Moldova vor obține puncte pentru 



a atinge PC 



PC 



1.1 



Rata bolilor infecțioase și parazitare 



- numărul cazurilor la 1 000 locuitori > 30 sau 



 Rata bolilor aparatului digestiv în localitate 



- numărul cazurilor la 1 000 locuitori > 20  



Verificare: anuarul statistic 



Nu=0 



Da=1 



1 



 



PC2 Stoparea deteriorării și îmbunătățirea eficienței și fiabilității sistemelor AAS 



existente 



Acest PC trebuie să asigure examinarea nu doar a construcției sistemelor noi, ci și reabilitarea 



sistemelor existente. În multe cazuri, reabilitarea sistemelor existente sunt mai puțin costisitoare 



și pot demonstra efecte pozitive într-o perioadă mai scurtă decât o construcție nouă, dat fiind 



structura de bază disponibilă, utilizarea terenului deseori clară, etc. 



PC 



2.1 



Este cota investițiilor în proiect planificată pentru 



îmbunătățirea sistemelor existente cel puţin 25% 



Nu=0 



Da=1 
1 



 



PC3 Sporirea ariei de acoperire a populației cu apă aprovizionată prin conducte și cu 



sanitație îmbunătățită (ODM) 



Sporirea acoperirii populației cu aprovizionare cu apă și sanitație îmbunătățită în una din 



obiectivele principale ale Guvernului RM. Proiectele cu acoperire sporită pentru un număr mai 



mare de persoane sunt astfel prioritizate 



PC 



3.1 



Numărul persoanelor aprovizionate cu apă prin conducte 



prin intermediul proiectului care este în conformitate cu 



toate standardele de calitate a apei existente în Moldova 



 - peste 2 500 persoane? 



Nu=0 



Da=1 
1 



 



PC 



3.2 



Numărul persoanelor conectate la sistemul de canalizare 



prin intermediul proiectului 



- peste 2 500 persoane? 



Nu=0 



Da=1 
1 



 



PC4 Reducerea poluării la deversările critice (SEAU) 



Reducerea poluării apelor internaționale poate fi realizată la nivel de comună preponderent prin 



instalarea stațiilor de epurare a apei reziduale. Proiectele care includ epurarea apelor reziduale 
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Nr. PRAGUL DE CRITERII (PC) 
Șirul 



punctelor 
Punctaj  



pentru un anumit număr de persoane sunt astfel prioritizate 



PC 



4.1 



Numărul persoanelor conectate la tratarea apelor uzate 



care este în conformitate cu regulamentul național privind 



deversarea apelor uzate în corpurile de apă 



- peste 2 000 persoane? 



Nu=0 



Da=1 



1  



T - SUMA TOTALĂ A PUNCTELOR (ponderate) 
min=0 



max=5 
5 



 



 



Proiecte cu suma punctelor >=1 
cel puțin una din criterii este îndeplinită – 



se încadrează în cerințele proiectului 



Proiecte cu suma punctelor < 1 
nu se încadrează în cerințele proiectului – 



dar are potențial pentru proiectele viitoare 
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Anexa nr. 4 Criteriile de prioritizarea 



Nr. CRITERIILE DE PRIORITIZARE 
Șirul 



punctelor 
Punctaj 



Suma 



punctelor 



 
CP1 Pregătirea proiectului Pond: 15% 



Situația privind pregătirea proiectului are un efect semnificativ asupra realizării scopurilor sectoriale. 



Proiectele care sunt deja elaborate în mai multe detalii pot fi implementate mai repede - cu cât mai multe 



documente enumerate mai jos sunt deja pregătite pentru proiect, cu atât mai degrabă populația poate 



beneficia în urma efectelor pozitive. 



 CP 



1.1 



Studiul de fezabilitate (sau echivalent de 



investigare/pregătire) finalizat 



nu=0 



da=1 
1 0,15 



CP 



1.2 



Proiectul tehnic finalizat 



 



 



nu=0 



da=1 
1 0,15 



CP 



1.3 
Certificatul de urbanism eliberat 



nu=0 



da=1 
1 0,15 



CP 



1.4 
Permisul de construcție eliberat 



nu=0 



da=1 
1 0,15 



CP 



1.5 
Dreptul de proprietate asupra terenului asigurat 



nu=0 



da=2 
2 0,3 



În total CP 1 (punctajul total: suma punctelor înmulțită 



la ponderea pentru grupul de criterii) 



min=0 



max=6 
6 0,9 



CP2 



2 



Durabilitatea proiectului Pond: 15% 



Cu cât mai multe mijloace financiare externe (altele decât cele din bugetul de stat) pot fi stabilite pentru 



proiect, cu atât mai puțin costisitoare este implementarea și realizarea scopurilor sectoriale pentru 



Guvernul RM (CP 2.1 și 2.2), de aceea pentru astfel de cazuri se prevede un punctaj mai înalt. 



Tarifele ce acoperă costurile (CP 2.3) și capacitățile operaţionale §i manageriale adecvate (CP 2.4) ale 



prestatorului de servicii constituie baza pentru durabilitatea întreprinderilor AAC. In cazul in care 



prestatorul de servicii se angajează sa stabilească tarife de recuperare a costurilor §i sa dezvolte 



capacitățile, durabilitatea sistemului poate fi asumata §i, prin urmare, cererea de proiect va obține un 



punctaj mai înalt. 



 



 
2.1 



Beneficiarul a declarat angajamentul financiar pentru 



acoperirea unor cheltuieli de investiție 



- 0,2 puncte pentru fiecare 5% din co-finanțare, 



maximum 2 puncte 



min=0 



max=2 
2 0,3 



2.2 



Proiectul va primi susținere financiară din altă sursă 



de finanțare decât de la bugetul local sau central, a 



fost obținută 



 - 0,2 puncte pentru fiecare 5%, maximum 2 puncte 



 



min=0 



max=2 
2 0,3 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



Nr. CRITERIILE DE PRIORITIZARE 
Șirul 



punctelor 
Punctaj 



Suma 



punctelor 



2.3 



Tarifele la apă/apa uzată sunt calculate cu aplicarea 



principiului de recuperare a costurilor și aceste tarife 



sunt aprobate  



- Recuperarea costurilor operaționale și de 



întreținere (co) = 1 punct 



- Recuperarea costurilor depline (cd) (inclusiv 



deprecierea) = 2 puncte 



nu=0 



da=1/2 
2 0,3 



2.4 



Capacitățile operaționale și manageriale ale 



întreprinderii/municipalității relevante 



- programul de dezvoltare a capacității este inclus în 



proiect = 1 punct 



- beneficiul operatorului din alte programe dedicate 



dezvoltării capacității = 1 punct 



- capacitățile deja dezvoltate = 2 puncte 



nu=0 



da=1/2 
2 0,3 



În total CP 2 (punctajul total: suma punctelor înmulțită 



la ponderea pentru grupul de criterii) 



min=0 



max=8 
8 1,2 



CP 3 Importanța efectelor proiectului Pond: 15% 



În dependență de domeniul de aplicare a proiectului, cererea va obține puncte pentru reabilitarea edificiilor 



existente (de obicei mai puțin costisitoare decât cele noi, populația deja conectată la sisteme obține 



servicii îmbunătățite), pentru construcția nouă (cuprinzând persoane fără acces înainte de implementarea 



proiectului) sau, în mod ideal, pentru proiectele combinate ce cuprind toate aspectele menționate (CP 3.1 



& 3.2). 



Investițiile în asigurarea calității apei contribuie la durabilitatea generală a sistemelor AAS și la realizarea 



scopurilor din Protocolul cu privire la apă și sănătate (CP 3.3) 



3.1 



Investițiile în reabilitarea și/sau extinderea 



sistemelor de canalizare - sporirea accesului la 



canalizare îmbunătățită 



- doar reabilitarea sistemelor existente - 1 punct; 



- extinderea sistemelor (construcție nouă) - 2 



puncte; 



-extinderea sistemelor și reabilitarea sistemelor de 



canalizare existente - 3 puncte 



nu=0 



da=1/2/3 
3 0,45 



3.2 



Investițiile în accesul populației la aprovizionarea cu 



apă în conformitate cu toate standardele de calitate 



a apei potabile existente în Republica Moldova-



sporirea accesului la aprovizionarea cu apa de 



calitate prin conducte sau prin alte mijloace 



- doar reabilitarea sistemelor existente - 1 punct; 



- extinderea sistemelor (construcție noua) - 2 



puncte; 



nu=0 



da=1/2/3 
3 0,45 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



Nr. CRITERIILE DE PRIORITIZARE 
Șirul 



punctelor 
Punctaj 



Suma 



punctelor 



3.3 



Investițiile în sporirea/asigurarea calității apei 



pentru conformarea cu toate standardele de 



calitate a apei potabile existente 



- protecția sursei de apa și îmbunătăţirea calităţii 



apei la sursa - 1 punct; 



- protecția/îmbunătăţirea calității apei în sistemul de 



aprovizionare - 1 punct 



- include proiectul stabilirea unui plan de siguranță a 



apei? - 1 punct 



nu=0 



da=1 



max=3 



3 0,45 



3.4 



Asigură proiectul accesul la aprovizionarea cu 



apă a copiilor în instituțiile școlare și preșcolare 



în conformitate cu standardele naționale de 



calitate a apei potabile și/sau sisteme 



îmbunătățite de canalizare? 



nu=0 



da=1 
1 0,15 



În total CP 3 (punctajul total: suma punctelor înmulțită 



la ponderea pentru grupul de criterii) 



min=0 



max=10 
10 1,5 



CP 4 Amplasarea proiectului Pond: 15% 



Ministerele cointeresate au acordat prioritate. Deoarece acoperirea populației cu sisteme de aprovizionare 



cu apă și sanitație este mai joasa în zonele rurale, calitatea apei este mai proastă, CP prevede 



prioritizarea proiectelor în zonele rurale. 



Cooperarea între comune și regionalizarea sectorului AAC asigură economiile de scară, infrastructura 



comună poate rezulta în costuri investiționale și operaționale concrete reduse. Capacitățile profesionale 



pentru funcționare și management pot fi împărțite. 



Proiectele care sunt indicate drept prioritate in documentele naționale strategice sunt de asemenea 



prioritizate în procesul de prioritizarea pentru a contribui la implementarea strategiilor. 



4.1 



Amplasarea geografică 



- rural = 2 puncte; 



- urban = 1 punct; 



- oraș capitala = 0 



nu=0 



da=1/2 
2 0,3 



4.2 



Este obiectivul proiectului de a institui Cooperarea 



/ Regionalizarea serviciilor comunale în contextul 



implementării infrastructurii tehnice comune si/sau 



gestionarii si funcționarii infrastructurii tehnice de 



aprovizionare cu apă și canalizare a cel puțin două 



municipalități. 



nu=0 



da=1 
1 0,15 



4.3 



Localitatea este inclusă în lista proiectelor de 



aprovizionare cu apă prin conducte sau de 



canalizare prioritizate din: 



- Strategia AAS = 1 punct 



- Protocolul cu privire la apă și sănătate = 1 



- alte 



 



nu=0 



da=1 
1 0,15 
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Nr. CRITERIILE DE PRIORITIZARE 
Șirul 



punctelor 
Punctaj 



Suma 



punctelor 



În total CP 4 (punctajul total: suma punctelor înmulțită 



la ponderea pentru grupul de criterii) 



min=0 



max=6 
7 1,05 



CP 5 Relevanța pentru sănătate Pond: 20% 



Pentru a prioritiza proiectele conform riscului de sănătate în localități concrete se utilizează o evaluare 



bazată pe substanțele dăunătoare pentru sănătate în sursele de apă disponibile.  



5.1 



Riscul sănătății conform substanțelor dăunătoare 



pentru sănătate în sursele de apă disponibile 



0 - 4 4,0 0,8 <45 = 0 puncte  



45 - 55 = 2 puncte  



56 - 75 = 3 puncte 



>75 = 4 puncte 



În total CP 5 (punctajul total: suma punctelor înmulțită la 



ponderea pentru grupul de criterii) 



min=0 



max=4 
4,0 0,8 



CP 6 Eficiența economică Pond: 20% 



Costurile pe unitate joase permit o acoperire mai înaltă a populației cu aprovizionare cu apă prin conducte 



și sanitație îmbunătățită cu mijloacele financiare disponibile. Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare 



(costurile pe unitate joase la cap de locuitor) conduc la atribuirea unui punctaj mai înalt pentru 



prioritizarea proiectului (CP 6.1 & 6.2) 



6.1 



Costurile de unitate la cap de locuitor ale investițiilor 



prin care populația va obține acces la apă potabilă 



de calitate datorită realizării acestui proiect în 



MDL/cap de locuitor 



 < 2 000 = 3 puncte ; 2 000 - 3 000 = 2 puncte  



> 3 000 – 4 000=1 punct; >4 000=0 puncte 



 



 



> 3 000 - 4 000 = 1 punct 



> 4 000 = 0 puncte 



0/2/3 3,0 0,6 



6.2 



Costurile pe unitate la cap de locuitor ale investițiilor 



prin care populația va obține acces la canalizare 



îmbunătățită datorită realizării acestui proiect în 



MDL/cap de locuitor 



 < 2 000 = 3 puncte 



2 000 - 3 000 = 2 puncte 



> 3 000 - 4 000 = 1 punct 



> 4 000 = 0 puncte 



0/2/3 3,0 0,6 



În total CP 6 (punctajul total: suma punctelor înmulțită 



la ponderea pentru grupul de criterii) 



min=0 



max=6 
6,0 1,2 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



 



Anexa nr. 5 Structură model de PLAN INVESTIŢII  pentru primire de  finanţare 



Denumirea proiectului ________________ 



SECŢIUNI: 



1. DATE GENERALE – CERERE TIP  



2. VIZIUNE, STRATEGIE 



3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE  CURENTĂ 



4. PREZENTAREA PROIECTULUI 



5. ANALIZA CERERII    



6. ANALIZA OPERAŢIONALĂ - DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  



7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII ŞI A OPORTUNITĂŢII IMPLEMENTĂRII 



8.  SUSTENABILITATEA PROIECTULUI   
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



 



1. DATE GENERALE  



Titlul planului de investiții:  



Denumire solicitant:  



IDNO/ cod fiscal:  



Adresă solicitant :  



Raionul:  



Cod poştal:  



Nr. Telefon:   



Nr. Fax:  



Email:  



COD  CAEM aferent activităţii principale:  



COD  CAEN aferent planului  de investiții:  



Locaţia implementării planului (adresă):  



Persoană de contact (nume, prenume,  telefon, email):  



Forma juridică:  ÎM,  SA, etc. 



Capitalul social:   .......... lei, deţinut de ___________  



Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal 



anterior - 2014): 
 



Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual 



aprobat- pentru 2014):lei 
 



Valoarea totală a planului de investiții lei:  



Valoarea contribuţiei proprie:lei  
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



 



2.VIZIUNE, STRATEGIE  



 



A.  



Care este esenţa afacerii dvs. ? Ce anume generează bani şi profit ?  



Detaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. Factorii pe care îi consideraţi 



relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, 



experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.). 



Se va preciza modul în care întreprinderea își utilizează resursele de munca, materiale si 



băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse. 



- Viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorește a fi organizația în viitor 



- analiza situației curente si identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, 



politicilor si realizărilor sale 



- examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung 



 



 



 



B1. 



Menționați clienții actuali şi potenţiali  şi localizarea acestora. 



Indicaţi grupurile / entităţile care beneficiază/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau 



indirect. 



 



 



 



 



 



Categoria companiei 



Număr consumatori  0-5 000 persoane 



Număr consumatori  5 001-10 000 persoane 



Număr consumatori  10 001-20 000 persoane 



Număr consumatori  20 001- 40 000 persoane 



Număr consumatori  40 001- 70 000 persoane 



Număr consumatori  71 001- 110 000 persoane 



Număr consumatori  110 001- 110 000 persoane 



Număr consumatori  mai mult de 110 000 persoane 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



B2. 



Specificaţi obiectivele planului de investiții. 



Un obiectiv trebuie sa fie precis formulat, cuantificabil si măsurabil 



Menționați obiectivul general și obiectivele specifice urmărite prin realizarea proiectului/ 



investiției. 



Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea 



proiectului. SMART(S – specific;M – măsurabila – (de) atins/abordabil;R – relevant;T – încadrat 



in timp. ) 



Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. Astfel, acestea 



trebuie să fie  



 precise, clare  (să identifice exact ceea ce se dorește a se realiza) 



 cuantificabile (să poată fi măsurate) 



 realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu şanse 



reduse de a fi atinse) 



 realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp) 



 stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiției) 



Obiective (Indicatori țintă) UM 2015 2016 2017 



Cifra de afaceri LEI    



Profit   LEI    



Număr de salariaţi Număr persoane    



  



B3  



 Activitatea Codului CAEM pe care se solicită finanțare: 



Servicii 



Comerţ 



C.  



     În această secţiune faceţi analiza SWOT a întreprinderii. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Puncte tari Puncte slabe 



Oportunităţi Ameninţări 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



 



 



3.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE  CURENTĂ 



3.1.Istoric  



Cum a apărut necesitatea de a implementa proiectul investițional sau necesitatea de investiție?  



Scurta descriere a necesității de investiție. De la ce a pornit ideea, daca exista un studiu 



relevant care fundamentează acest proiect investițional, etc 



 



 



3.2. Cifra de Afaceri în exerciţiul finaciar anterior: 



 



 



Profitul net obţinut în exerciţiul financiar anterior 



 



 



Se va puncta dacă suma introdusă este >0 



Se vor anexa Raportul financiar pentru 2014 



 



Care au fost principalele etape de dezvoltare ale întreprinderii dumneavoastră până în 



prezent?/ Acţiuni întreprinse până la solicitarea finanțării (dacă este cazul).  



Dezvoltarea si evoluția serviciilor precum si evolutia vânzărilor, profiturilor. Descrieți evolutia 



resurselor umane, a investiţiilor realizate, etc. 



 



 



 



 



 



Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?  



Afacerea/activitatea curenta . Descrieți pe scurt serviciile oferite. Precizați sursele de dezvoltare 



ale afacerii (ex. proprii, credit bancar, finanțări nerambursabile, etc.) 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



 



 



3.3.Management, Resurse umane 



Personalul de conducere:  



Nume,  prenume şi vârsta 



Funcţia în societate şi 



principalele 



responsabilități pe scurt 



Experienţa în 



domeniu 



Studii/Specializări 



cu impact asupra 



afacerii propuse 



    



    



 



Resurse umane: 



Număr de personal pe domenii de activitate ale întreprinderii 



Domeniul de activitate Număr de personal 



  



  



  



 



Fluctuația personalului înainte de implementarea proiectului 



 2012 2013 2014 



La începutul anului    



Angajați    



Eliberați    



La sfârșitul anului    



 



3.4.Activitatea curentă 



3.4.1.Serviciile actuale   



Descrieți tipul de servicii prestate, caracteristicile acestora, volume de apă/canalizare facturată, 



categoriile de consumatori, procentul din cifra de afaceri, tarifele etc. 



 



Produs/Serviciu 



Cantitatea 



vândută la ultima 



raportare 



financiară 



UM Valoare - lei 
Pondere în 



vânzările totale 



Serviciul 1     



Serviciul  2     
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



Serviciul 3     



 



3.4.2.Descrierea procesului tehnologic actual 



Prezentați fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul  de 



producție, evidențiați principalele probleme existente. 



 



 



 



 



 



 



4.  PREZENTAREA PROIECTULUI 



 



4.1.Descrierea proiectului de investiții  



Precizați în ce constă proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea 



acestuia. 



 Detaliaţi investițiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile întreprinderii 



pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.  



Detaliaţi activităţile şi sub activitățile prin care se va realiza proiectul de investiții, menționând 



etapele de derulare ale acestuia. 



 



 



 



  



4.2 Zona în care va fi implementat proiectul:  



Menționați zona în care va fi implementat proiectul de investiții, detaliind caracteristicile spațiului 



din perspectiva investiţiilor ce vor fi realizate prin proiect (inclusiv utilități şi facilități disponibile). 



 



 



4.3.Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat după 



implementarea proiectului 



 (Prezentați numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus.  



Noua organigramă poate fi atașată, dacă e cazul).  



Pentru posturile nou create, in urma implementării proiectului de investiții, evidențiați modul în 



care cunoștințele/specializările/experienţa fiecăruia dintre angajați va aduce plus valoare 



întreprinderii. Descrieți  atribuțiile, responsabilitățile, strategia de dezvoltare a resurselor umane.  
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



 



 



 



4.4.Dimensionare valoare de investiție 



Element de 



investiție 



Unitatea 



de 



măsură 



Valoare 



Valoarea 



investiției, 



lei 



Document de 



fundamentare 



valoare 



Durata de 



amortizare 



(ani) 



      



      



      



TOTAL      



 



Notă: Se vor încărca oferte ale elementelor de investiții care se doresc a fi achiziționate în 



cadrul proiectului. 



 



4.5.Plan de finanţare a proiectului  



 Structura de finanţare a proiectului de investiții: 



 



Sursa de finanţare 



Valoare 



MDL % 



Finanțator   



Aport propriu   



TOTAL valoare de investiție  100% 



 



5.ANALIZA PIEŢEI  



Descrierea principalilor consumatori, a principalilor furnizori, serviciilor  etc. 



Care este tipul clienților dumneavoastră: populația, industria, instituțiile bugetare și numărul lor 



Descrieți principalele avantaje/dezavantaje ale serviciilor d-voastră:  



 



 



 



6.ANALIZA OPERAŢIONALĂ - după implementarea proiectului  



6.1.Descrierea procesului tehnologic 



Descrieți pe scurt fluxul tehnologic după implementarea proiectului. 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



Evidențiați modificările/îmbunătățirile aduse de implementarea proiectului.  



Descrieți explicit fiecare bun sau serviciu achiziționat şi modul de integrare în fluxul tehnologic 



 



6.2.Prezentaţi output-urile generate prin implementarea planului de investiții în termeni 



de profit, CA și zona de deservire, număr de abonați 



 



 



 



7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII ŞI A OPORTUNITĂŢII PROIECTULUI 



Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanțarea va încerca să soluționeze 



problemele beneficiarului; ce aduce finanțarea în plus fată de situaţia deja existentă; de ce 



este necesară finanțarea . 



 



 



 



8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 



 



Solicitantul va completa obligatoriu următoarele date: 



 Descrierea punctelor tari care demonstrează că proiectul își va atinge obiectivele așa 



cum au fost ele formulate; 



 Se vor corela proiecțiile financiare pentru următorii trei ani; 



 Va fi descris aportul asociatului în planul de investiții; 



 Va fi descris modul în care va reacționa consumatorul la eventualele riscuri ale 



proiectului; 
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Modul 4 – Prioritizarea și planificarea investițiilor pe termen lung 



Anexa nr. 6 Model Plan de investiții surse proprii pentru anul 20 



Plan de investiții a SC ”Apă-Canal” SA 



pentru anul 2016 



  



Nr 
Denumirea obiectului de 



investiții 
um Valoare 



Valoarea 



monetară, mii lei 
Perioada de pregătire 



Perioada de 



implementare 



Sursa de 



finanțare 



Document de 



confirmare 



Persoana 



responsabilă 
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Anexa 1,  Model PI 


			Anexa 1


			Planului de investiţii pentru anul ___________ al ________________________


			(denumirea titularului de licenţă)


			mii lei, fără TVA


			№ de ord.			Denumirea categoriilor de investiţii, a obiectelor/proiectelor de investiţii şi amplasasmentul acestora			Scopul obiectului / proiectului de investiţii			Justificarea necesităţii obiectului / proiectului de investiţii			Caracteristicele tehnice ale obiectului / proiectului de investiţii			Costul obiectului / proiectului de  investiţii			Durata de funcţionare utilă a obiectului de investiţie, ani			Amortizarea anuală calculată ce rezultă în urma realizării proiectului de investiţii			Cheltuielile calculate anuale de exploatare şi de întreţinere a obiectului aferent investiţiei			Cheltuieli calculate totale anuale ce urmează a fi incluse în tarife în rezultatul implementării obiectului / proiectului de investiţii			Rezultatele scontate ce vor fi obţinute în urma realizării obiectului / proiectului de investiţii			Beneficiile cuantificate (în valoare monetară) ale implementării obiectului / proiectului de investiţii			Diferenţa dintre beneficiile cuantificate şi cheltuielile calculate totale anuale ce urmează a fi incluse în tarifele reglementate în rezultatul implementării obiectului / proiectului de investiţii


						Total investiţii, inclusiv:


			A			Investiţii în construcţia de noi reţele sau noi capacităţi de producere, total, din care:


			1


			2


			…


			B			Investiţii în reconstrucţie, modernizare şi retehnologizare, efectuarea  reparaţiilor capitale a  reţelelor şi a instalaţiilor de producere existente, total, din care:


			I			În reconstrucţie, modernizare şi retehnologizare total, inclusiv:


						A reţelelor, total, din care:


			1


			2


			…


						A instalaţiilor de producere, total, din care:


			1


			2


			…


			II			În reparaţia capitală, total, inclusiv:


						A reţelelor, total, din care:


			1


			2


			…


						A instalaţiilor de producere, total, din care:


			1


			2


			…


			C			Investiţii în mijloace de transport, maşini şi mecanisme, utilaje, aparate de control şi diagnostică, total, din care:


			I			în mijloace de transport, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			II			în maşini şi mecanisme, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			III			în utilaj, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			IV			în aparate de control şi diagnostică, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			D			Investiţii în clădiri şi construcţii, total, din care:


			1


			2


			…


			E			Investiţii în tehnica de calcul, tele-radio comunicaţii, total, din care:


			1


			2


			…


			F			Investiţii în imobilizări necorporale (programe, sisteme, licenţe etc.), total, din care:


			1


			2


			…


			G			Alte investiţii legate de activitatea de producere, de transport, de distribuţie, total, din care:


			1


			2


			…


			1


			2


			…
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 Anexa 2, Model Raport PI 


			Anexa 2


			Raport privind realizarea planului de investiţii pentru anul ___________ al ________________________


			(denumirea titularului de licenţă)


			mii lei, fără TVA


			№ de ord.			Denumirea categoriilor de investiţii, a obiectelor/proiectelor de investiţii şi amplasasmentul acestora			Obiectivul obiectului / proiectului de investiţii			Caracteristicele tehnice ale obiectului / proiectului de investiţii			Legalitatea implementării obiectului / proiectului de investiţii			Costul investiţii			Durata de funcţionare utilă a obiectului de investiţie realizat, ani			Amortizarea						Rentabilitatea calculată la costul investiţiei în funcţie de rata de rentabilitate aplicată la ultima ajustare a tarifelor reglementate			Cheltuielile anuale de exploatare şi de întreţinere aferente obiectului realizat			Cheltuieli totale anuale ce urmează a fi incluse în tarife în rezultatul implementării obiectului / proiectului de investiţii			Sursa de finanţare a investiţiei.			Notă (argumentele care au dus la apariţia diferenţelor parvenite dintre valoarea investiţiei aprobate şi cea efectiv înregistrată)


																								anuală			calculată din momentul recepţiei în exploatare a obiectului / proiectului de investiţie


						Total investiţii, inclusiv:


			A			Investiţii în construcţia de noi reţele sau noi capacităţi de producere, total, din care:


			1


			2


			…


			B			Investiţii în reconstrucţie, modernizare şi retehnologizare, efectuarea  reparaţiilor capitale a  reţelelor şi a instalaţiilor de producere existente, total, din care:


			I			În reconstrucţie, modernizare şi retehnologizare total, inclusiv:


						A reţelelor, total, din care:


			1


			2


			…


						A instalaţiilor de producere, total, din care:


			1


			2


			…


			II			În reparaţia capitală, total, inclusiv:


						A reţelelor, total, din care:


			1


			2


			…


						A instalaţiilor de producere, total, din care:


			1


			2


			…


			C			Investiţii în mijloace de transport, maşini şi mecanisme, utilaje, aparate de control şi diagnostică, total, din care:


			I			în mijloace de transport, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			II			în maşini şi mecanisme, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			III			în utilaj, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			IV			în aparate de control şi diagnostică, total, inclusiv:


			1


			2


			…


			D			Investiţii în clădiri şi construcţii, total, din care:


			1


			2


			…


			E			Investiţii în tehnica de calcul, tele-radio comunicaţii, total, din care:


			1


			2


			…


			F			Investiţii în imobilizări necorporale (programe, sisteme, licenţe etc.), total, din care:


			1


			2


			…


			G			Alte investiţii legate de activitatea de producere, de transport, de distribuţie, total, din care:


			1


			2


			…


			1


			2


			…
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Demonstrarea principiului Pareto 
prin studiu de caz real 



11/03/2016 



Implementat de 











Page 2 11/03/2016 



Implementat de 
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Implementat de 



Îmbinăm teoria cu practica folosindu-ne 
de principiul lui Pareto care arată că 
există foarte multe situații în care 80% 
dintre consecințe sunt provocate de 20% 
dintre cauze. 
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Implementat de 



Cea mai mare parte din rezultate 
se datorează unui set redus, dar 
foarte important de resurse – 
reciproca fiind valabilă 
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Implementat de 



Trebuie să identificăm acele 20% din 
rețele unde trebuie să executăm 
întrețineri, înlocuiri sau reparații pentru 
ca numărul de defecțiuni accidentale 
să se reducă cu 80%! 
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Implementat de 



Tabel cuprinzând stăzile în funcţie de numărul de defecţiuni 
/100 m ,înregistrate în perioada 2001- august 2009 



  
Strada Material Diametru Lung. Nr. Def. 



Nr. 
Def/100m 



1 P-ţa 25 Octombrie Azbo 200 30 12 40,00 
2 Alecu Russo Poliet. 110 25 3 12,00 
3 Petőfi Sándor Fontă 100 80 9 11,25 
4 P-ţa 25 Octombrie Oţel 100 30 2 6,67 
5 Fântânele Azbo 200 275 16 5,82 
6 Someşului Azbo. 150 180 10 5,56 
7 Ganea Azbo. 100/150 740 37 5,00 
8 Crizantemei Azbo. 150 120 6 5,00 
9 Cibinului Azbo. 200 285 13 4,56 
10 Dorna Oţel 150 200 9 4,50 
11 Inăului Azbo. 200 45 2 4,44 
12 Codrului Oţel 150 380 15 3,95 
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Implementat de 
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Implementat de 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă.  



Publicat de 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania 



Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 



Chișinău, str. Bernardazzi 66 



T  + 373 22 22-83-19 



F  + 373 22 00-02-38 
I www.giz.de, www.serviciilocale.md  



 



 



 



 



Autori: 



Darius BÖR                                                                                
Expert superior internațional 



Ana Timuș 



Expert superior national 



 



 



 



Proiect cofinanțat de  



Implementat de 



În cooperare cu 





http://www.giz.de/


http://www.serviciilocale.md/
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Implementat de 



Din numele 
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Modulul 4:    
 Prioritizarea și planificarea pe termen lung a 



investițiilor 



11/03/2016 



Implementat de 
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Cuprins: 



1. Abordări ale noțiunilor de investiții și proiect 



2. Prioritizarea investițiilor în sistemele de 



alimentare cu apă și de canalizare 



3. Planificarea investițiilor pe termen lung 



  



 



Implementat de 
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1. Abordări ale noțiunilor de investiții și proiect 



Investiţiile -sunt cheltuieli prezente, certe, 
efectuate pentru a obţine efecte viitoare şi că 
acestea din urmă trebuie privite în condiţii de risc 
sau incertitudine. 
Elementele investitiei: 
un subiect 
un obiect 
un cost 
efecte 
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Definirea investiţiilor trebuie să releve faptul că: 



 



reprezintă o plasare de fonduri băneşti într-o 
acţiune, într-un proiect sau operaţie pentru a crea 
un spor de avuţie 



scopul  urmărit  nu  constă   numai   în  obţinerea  
sporului  de bunuri şi capacităţi de producţie, ci şi a 
unui câştig, a unui profit; 



 



Implementat de 
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Definirea investiţiilor trebuie să releve faptul că: 



 reprezintă un flux al valorilor care au ca punct iniţial, de 
pornire,  fondurile financiare, o parte a veniturilor şi 
economiilor realizate; 



există un decalaj în timp, între momentul investirii şi cel 
al obţinerii rezultatelor şi veniturilor scontate; 



 sunt o cheltuială certa efectuată în prezent, în scopul 
obţinerii unor efecte viitoare, adesea incerte;  
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Elementele sau etapele componente ale procesului decizional privind 
investițiile: 
 



1) cererea de investiţii  



2) capacitatea economică de investire  



3) decizia de investiţii 



4) planificarea investiţiei  



5) alocarea resurselor  



6) realizarea obiectivului de investiţii  



7) punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii şi atingerea parametrilor proiectaţi 



8) funcţionarea obiectivului în regim proiectat o perioadă de timp  



9) scoaterea din funcţiune a obiectivului 



Implementat de 
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1.1.Tipuri de invesțiții 
 a)  După structura tehnologică a investiţiilor: 



 



1) lucrări de construcţii-montaj 



2) achiziţii de utilaje 



3) lucrări geologice şi de foraj 



4) alte cheltuieli de investiţii, 



Implementat de 
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 b) După caracterul lucrărilor: 
1)  construirea de obiective noi; 



2)  reconstrucţii; 
3)  modernizări; 
4)  înlocuiri sau reutilări 
5)  dezvoltări. 



 



Implementat de 
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d) După sursa de finanţare investiţiile se clasifică în 
următoarele categorii: 



a)  investiţii realizate din resurse proprii;  



b) investiţii realizate din resurse atrase sau împrumutate 



c) investiţii realizate parţial din resurse proprii şi parţial din 
resurse împrumutate. 



 



Implementat de 
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1.2.Noțiunea de proiect și ciclul de viață al proiectului   
 



proiect- o serie de activități și sarcini care au obiective specifice ce trebuie 
îndeplinite ținând cont de anumite specificații, cu un început și un sfârșit 
bine definite, având un buget limitat și utilizând resurse umane și materiale  



 
proiect - activitate complexă, unică, finită, cu resurse și buget limitat care 
implică o serie de persoane și are ca rezultat un produs sau un serviciu 



 
 



 



11/03/2016 



Implementat de 
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Proiectul este un proces ce presupune: 



 un început şi un final bine definite 



 implicarea unor variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi 



parteneri sau susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente 



şi sarcini; 



 existența unei echipe şi ţinteşte la binele unei organizații/comunități; 



 o serie de riscuri şi elemente de incertitudine; 



 existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se 



aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită; 



 un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei; 



 un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii 



Implementat de 











Page 12 



Ciclul de viață al proiectului 
 



11/03/2016 



Implementat de 
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Istoricul unui proiect 
 



11/03/2016 



Implementat de 
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2. Prioritizarea investițiilor în sistemele de alimentare 
cu apă și de canalizare 
 
 
Prioritizarea proiectelor este necesară pentru a determina o 
listă de proiecte filtrată după criteriile de prioritizare care 
permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței. 
 
Lista criteriilor de prioritizare este alcătuită selectînd criteriile 
documentelor de politici ce vizează investițiile și ele trebuie să 
fie transparente și obiective pentru ca acestea să fie folosite la 
evaluarea și prioritizarea proiectelor în sectorul AAC. 
 



11/03/2016 



Implementat de 
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2.1.Indicatori generali de evaluare a eficienței 
economice și de prioritizare a investițiilor 



 



11/03/2016 



 capacitatea obiectivului de investiţii,  



 numărul de salariaţi ce vor fi ocupaţi la obiectivul de investiţii,  



 costul producţiei  



 valoarea producţiei sau veniturile realizate  



 profitul,  



 productivitatea muncii  



 consumurile specifice 



Implementat de 
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2.2. Indicatori dinamici de evaluare a eficientei economice și de 



prioritizare a investitiilor 



 



11/03/2016 



Implementat de 



PERIOADE: 
g perioada de proiectare a investitiei 
d perioada de realizare a investitiei  
D perioada de functionare a viitorului obiectiv economic  
MOMENTE: 
m momentul luarii deciziei de investitii  
n momentul începerii realizarii investitiei  
p momentul punerii în functiune a obiectivului  
v momentul scoaterii din functiune a obiectivului 











Page 17 11/03/2016 



Indicatori  de calcul a eficienţei proiectelor investiţionali conform 
Metodologiei naționale  



Implementat de 



Denumirea 
indicatorului 



Denumirea 
indicatorului în 
limba engleză 



Abre-
viere 



Definiţie Formula de calcul Adnotare 



Metode 
simple sau 
statice 



  Nu ţin cont de valoarea provizorie  a 
fluxurilor băneşti şi se forlosesc pentru 
estimarea  prealabilă  rapidă la etapa 
preinvestiţională a proiectului. 



  



Norma 
simplă a 
profitului 



Coeficientul 
eficienţei 
investiţiilor 



 
 



Accounting Rate 
of Return 



ARR Profitul  anual net din perioada  de viaţă a 
proiectului se raportează  la volumul total 
al investiţiilor.  
Indicatorul caracterizează  partea 
cheltuielilor investiţionale  ce se 
compensează  sub formă de profit  într-un 
interval de timp  planificat. 



 



NP (Net Profit) – profitul net 
IC (Investment  Capital)-
volumul investiţiilor  



Cît mai mare 



Perioada 
simplă (fără 
scontare) de 
recuperare a 
investiţiilor 



 
 



Payback  Period PP Reprezintă intervalul de timp  necesar  
pentru compensarea  completă a 
cheltuielilor  investiţionale iniţiale 



 



IC (Investment Capital)-
volumul investiţiilor 
NFC-valoarea fluxurilor 
mijloacelor băneşti nete 



Proiectul se acceptă dacă 
perioada lui de recuperare  
nu depăşeşte  termenul 
preferenţiat de investitor 



 



IC



NP
ARR 



NCF



IC
PP 
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Indicatori  de calcul a eficienţei proiectelor investiţionali conform 
Metodologiei naționale  



 



Implementat de 



Metode de 
scontare 



     



Efectul net 
recalculat  în 
unităţi 
convenţionale 



 
Costul 



curent net al 
proiectului 



Net  Present  
Value 
 



NPV Calculul se bazează pe compararea  
cheltuielilor  investiţionale  cu suma totală 
a fluxurilor băneşti nete 



 



ΣNCFd – fluxul de nunerar 
cumulativ de scontare; 
ΣICd- cheltuieli investiţionale 
scontate 



Valoarea pozitivă constată 
oportunitatea  investirii 
mijloacelor băneşti în 
proiect 



Indicele  
rentabilităţii  
investiţiilor  



 
 



Profitability  
Index 



PI Caracterizează  nivelul veniturilor  la 
unitatea  de cheltuieli  investiţionale.   



 
NCF-valoarea fluxurilor 
mijloacelor băneşti nete 
IC (Investment Capital)-
volumul investiţiilor 



Dacă PI este mai mare de 
1 proiectul este eficient, 
dacă este negativ proiectul 
trebuie respins. Cu cît este 
mai mare valoarea 
indicelui,  cu atît   este mai 
înaltă  eficienţa capitalului 
investit. 



Rata internă 
a veniturilor 



 
 



Internal  Rate of 
Return 



IRR Prin acest indicator se înţelege o 
asemenea  valoare a ratei de scont, în 
cazul căreia indicatorul  NPV al 
proiectului este egal cu zero.   



 



NPV -  Efectul net recalculat  
în unităţi convenţionale 
r1- valoarea ratei de scont, în 
cazul în care NPV(r1)>0; 
 r2- valoarea ratei de scont, 
în cazul în care NPV(r2)<0; 



Atunci cînd se analizează  
mai multe proiecte de 
alternetivă, este preferabil  
proiectul cu cea mai mare  
valoare a IRR.  
Dacă proiectul este 
finanţat integral din contul 
creditului unei bănci 
comerciale, valoarea IRR 
indică plafonul  dobînzii 
bancare, depăşirea căreia 
face proiectul nerentabil.     
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Indicatori  de calcul a eficienţei proiectelor investiţionali conform 
Instiutii Financiare Internationale 
 



Implementat de 



Denumirea 
indicatorului 



Denumirea 
indicatorului în 
limba engleză 



Abre-
viere 



Definiţie Formula de calcul 



Valoarea 
actualizată a 
fluxului de 
numerar 



Present  Value 
 



PV Valoarea actualizată reprezintă valoarea însumată  la 
momentul zero, a tuturor  fluxurilor de numerar 
viitoare actualizate la o anumită rată.  



 



xi- fluxul de numerar la finele perioadei; 
r- rata de actualizare 



Valoarea 
netă 
actualizată  



Net  Present  
Value 
 



NPV Valoarea însumată  la momentul zero, a tuturor  
fluxurilor de numerar  viitoare actualizate la o rată 
anumită din care se scade valoarea investiţiei. Este 
valoarea fluxurilor de numerar viitoare în “banii de 
azi”  



 
NPV=PV+(-valaINV) 
 
PV - valoarea actualizată a fluxului de numerar 
valaINV – valoarea actualizată a fluxului de 
numerar a investiţiei (este negativă) 



Indicele de 
profitabilitate 
a proiectului 



Profitability  
Index 



PI Raportul  valorii actualizate a proiectului  faţă de 
costul său iniţial. 



�� =
����� � ��� 



PV – valoarea actualizată fluxului de numerar 
valaINV – valoarea actualizată a fluxului de 
numerar a investiţiei  



Rata nternă 
de 
rentabilitate 



Internal  Rate of 
Return 



IRR Prin acest indicator se înţelege o asemenea  valoare 
a ratei de scont, în cazul căreia indicatorul  NPV al 
proiectului este egal cu zero.   



 



Perioada de 
recuperare a 
investiţiei 



Payback Period PP Măsoară timpul necesar  pentru acoperirea  valorii 
iniţiale  a investiţiei  cu ajutorul fluxurilor de numerar 
viitoare 



 



IC -volumul investiţiilor 
NFC-valoarea fluxurilor mijloacelor băneşti nete 



 



t
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2.3. Evaluarea proiectului și criteriile de prioritizare 
 



Criteriile de evaluare și prioritizare sunt organizate în două 
categorii: 
1) Pragul criteriilor (PC) 



2) Criteriile de prioritizare (CP) 



Exemple de criterii de prioritizare: 



CP 1 - Pregătirea proiectului 
CP 2 – Durabilitatea proiectului 
CP 3 – Importanța efectelor proiectului 
CP 4 – Amplasarea proiectului 
CP 5 – Relevanța pentru sănătate 
CP 6 – Eficiența economică 
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Exemplu de  Criteriile de prioritizare (CP) și   Pragul criteriilor (PC) 



 



Implementat de 



Nr  
PRAGUL DE CRITERII (PC) 



PC1 Reducerea morbidității legate de folosirea apei 
Se presupune că la rata bolilor infecțioase și parazitare, precum și a bolilor aparatului digestiv 
este considerabil influențată de calitatea apei disponibile pentru populație. Prin urmare, cererile 
de proiect unde rata bolilor este mai înaltă decît media pentru Moldova vor obține puncte pentru 
a atinge PC 



PC 
1.1 



Rata bolilor infectioase și parazitare 
- numarul cazurilor la 1 000 locuitori > 30 sau 
 Rata bolilor aparatului digestiv în localitate 
- numarul cazurilor la 1 000 locuitori > 20  



Verificare: anuarul statistic 
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Exemplu de  Criteriile de prioritizare (CP) si   Pragul criteriilor (PC) 



 



Implementat de 



PC2 Stoparea deteriorării și îmbunătățirea eficienței și fiabilității sistemelor AAS 
existente 



Acest PC trebuie să asigure examinarea nu doar a construcției sistemelor noi, ci și reabilitarea 
sistemelor existente. În multe cazuri, reabilitarea sistemelor existente sunt mai puțin costisitoare 
și pot demonstra efecte pozitive într-o perioadă mai scurtă decît o construcție nouă, dat fiind 
structura de bază disponibilă, utilizarea terenului deseori clară, etc. 



PC 
2.1 



Este cota investițiilor în proiect planificată pentru 
îmbunătățirea sistemelor existente cel putin 25% 
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Exemplu de  Criteriile de prioritizare (CP) si   Pragul criteriilor (PC) 
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PC3 Sporirea ariei de acoperire a populației cu apă aprovizionată prin conducte și cu 
sanitație îmbunatatita (ODM) 



Sporirea acoperirii populației cu aprovizionare cu apă și sanitație îmbunătățită în una din 
obiectivele principale ale Guvernului RM. Proiectele cu acoperire sporită pentru un număr mai 
mare de persoane sunt astfel prioritizate 
PC 
3.1 



Numarul persoanelor aprovizionate cu apă prin conducte 
prin intermediul proiectului care este în conformitate cu 
toate standardele de calitate a apei existente în Moldova  
 - peste 2 500 persoane? 



PC 
3.2 



Numarul persoanelor conectate la sistemul de canalizare 
prin intermediul proiectului 
- peste 2 500 persoane? 
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3. Planificarea investițiilor pe termen lung 



 Planificarea presupune că managerii iau decizii în legătură 
cu cele patru elemente fundamentale ale planului de 
investiții:  



1) obiectivele,  



2) acţiunile,  



3) resursele,  



4) implementarea. 
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1) Stabilirea obiectivelor- obiectivele sunt condiţiile pe care 
planificatorul le consideră satisfăcătoare şi necesare 
pentru funcţionarea ulterioară a organizaţiei. Stabilirea 
obiectivelor trebuie să ţină cont de: 



 



Prioritatea obiectivelor.  



Dimensionarea temporară a obiectivelor.  



 Interesele celor care sunt influenţaţi de stabilirea 



obiectivelor 



Măsurarea obiectivelor.  
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2)Palnificarea acţiunilor- acţiunile sunt mijloacele 
preferate pentru a atinge obiectivele. Ea poate 
determina succesul sau eşecul îndeplinirii 
obiectivelor. Acţiunile planificate pot fi strategice 
şi tactice.  



3)Resursele- sunt constrângerile exercitate asupra 
acţiunilor. Un plan trebuie să specifice resursele 
necesare precum şi resursele potenţiale şi modul 
de alocare.  
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4) Implementarea – se realizează prin intermediul 
activităţilor realizate de angajaţi, motivându-i pe 
aceştia să le ducă la îndeplinire. Mijloacele 
utilizate de manageri pentru implementarea unui 
plan sunt:  



autoritatea  



convingerea  



politicile 
  



 



11/03/2016 
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3.1.Sincronizarea sau managementul proiectelor ca structuri multi-proiect 
Pentru organizarea mai multor proiecte în cadrul unei întreprinderi se 
utilizează structură organizatorică matriceală. 
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Pentru construirea diagramei Gantt se recomandă 
parcurgerea următoarelor etape: 



1) definirea activităţilor necesare pentru 
implementarea proiectului; 



2) estimarea duratei fiecărei activităţi; 
3) ordonarea activităţilor într-o succesiune logică; 



4) marcarea grafică a succesiunii activităţilor cu 
ajutorul unor linii orizontale (aceste linii arată 
momentul începerii şi terminării fiecărei 
activităţi). 
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Diagrama sau graficul Gantt, ca unealtă de programare, are 
următoarele avantaje însemnate: 



 este uşor de realizat/ trasat, urmărit şi interpretat; 



 ilustrează limpede stadiul în care te afli la un moment dat; 



 poate fi facil adaptată la o varietate largă de cerinţe de 
planificare şi modificată pentru a ilustra actualitatea 
datelor; 



 ajută esenţialmente la rezolvarea temporală a sarcinilor şi 
la organizarea în timp;  



 a trecut testul timpului şi folosului. 
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Page 31 11/03/2016 



Exemple de grafice GANTT 
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Exemple de grafice GANTT 
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Exemple de grafice GANTT 
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Argumente în favoarea întocmirii programelor 
multianuale de investiţii: 
Creează legătura între strategia guvernului/ 



ministerului şi bugetele anuale ale întreprinderii; 
Ajută la stabilirea ordinii de priorităţi în programarea şi 



finanţarea investiţiilor; 
Asigură coerenţă şi consecvenţă procesului 



investiţional, prin orientarea in mod constant, a 
resurselor financiare limitate catre proiectele 
prioritare. 



Creşte numărul ocaziilor de obţinere a finanţărilor 
externe 
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Argumente în favoarea întocmirii programelor 
multianuale de investiţii: 
Asigură coordonarea dintre programarea financiară şi cea 



de execuţie a obiectivelor de investiţii; 
Favorizează legătura cu mediul extern întreprinderii; 
Atrage atenţia asupra obiectivelor prioritare şi a capacităţii 



financiare; 
Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi 



obiectivelor de investiţii, contribuind la construcţia 
susţinerii publice a programelor de investiţii; 



 Identifică mijloacele cele mai eficiente şi mai economice 
de finanţare a obiectivelor de investiţii; 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă.  



Publicat de 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania 



Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 



Chișinău, str. Bernardazzi 66 



T  + 373 22 22-83-19 



F  + 373 22 00-02-38 
I www.giz.de, www.serviciilocale.md  
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Sesiunea 3 –


Calitatea serviciilor publice la consumatori


Implementat de
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Importanța calității


• Strategiile de management al calităţii – orientate spre satisfacerea 
clientului şi bazate pe îmbunătăţirea continuă – au fost înţelese şi 
implementate de cele mai importante întreprinderi ale pieţei europene. 


• Se constată că, în spatele restructurărilor industriale moderne se 
situează mai întotdeauna implementarea unor strategii de 
management al calităţii.


• unele autorităţi publice au început deja să utilizeze instrumente ale 
calităţii în elaborarea şi desfăşurarea politicilor lor, având ca obiectiv 
îmbunătăţirea continuă, ca “răspuns” la schimbarea permanentă. Un 
asemenea instrument este, de exemplu, BENCHMARKING-ul, 
constând în identificarea ”celor mai bune practici” ale altor organizaţii şi 
compararea lor cu cele existente.


www.h2obenchmark.org


Implementat de
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Managementul calității


Începând din anul 2001, Clasificarea Ocupaţiilor din România include 
noua grupă de bază 2423 intitulată “Specialişti în domeniile standardizării, 
auditului şi evaluării conformităţii”, compusă din următoarele ocupaţii:


• 28. Specialist în domeniul calităţii


• 29. Manager al sistemelor de management al calităţii


• 30. Auditor în domeniul calităţii


• 31. Management al sistemelor de management de mediu


• 32. Auditor de mediu


• 33. Expert/Specialist standardizare


Implementat de
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Tehnici de abordare a Strategiei Calitatii


• Abordarea centrată pe client este baza tuturor eforturilor pentru 
îmbunătaţirea calităţii serviciilor publice. Îmbunătaţirea serviciilor trebuie 
să sublinieze dreptul clientului de a alege furnizorul;


• Întelegerea clară a clientului este fundamentală pentru dezvoltarea 
serviciilor. Furnizorii de servicii publice trebuie să-şi identifice clienţii 
interni şi din afara organizaţiei şi nevoile lor de bază referitoare la 
servicii şi trebuie să îşi dezvolte procesele de servicii din acestă 
perspectivă;


• Procesele asociate serviciilor trebuie să fie transparente clientului; ele 
trebuind evaluate şi dezvoltate constant, clienţii trebuind să poată 
participa şi influienţa dezvoltarea de servicii;
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Tehnici de abordare a Strategiei Calitatii


• Procesul este producătorul fundamental al calităţii. Dezvoltarea 
constantă a aptitudinilor, competenţelor şi adaptării la activitate ale 
angajaţilor constituie o componentă esenţială a efortului pentru calitate;


• Responsabilii de sectorul public, managerii şi personalul unităţilor 
prestatoare de servicii trebuie să se angajeze ei înşişi la îmbunătaţirea 
continuă a calităţii, productivităţii şi disponibilităţii serviciilor;


• Evaluarea permanentă a serviciilor prestate, ca punct cheie în efortul 
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor;
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Dezvoltarea prin calitatea serviciilor


• Focalizarea pe servicii şi pe performanţa comercială. 


O politică comună calitate/economică, ce motivează compania să-şi 
îmbunătăţească serviciile, având controlul asupra costurilor şi facilitând o 
abordare comercială pragmatică în activităţile de facturare şi colectare a 
facturilor. 


Aceasta se traduce într-o schimbare a culturii organizaţionale, focalizată pe o 
gestiune riguroasă a costurilor prin echilibrul ”centrelor de cost” cu ”centrele de 
profit” aferente unităților ierarhice din structura organizației.
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Dezvoltarea prin calitatea serviciilor


• Accesul mult mai facil la resurse financiare. 


Organismele finanţatoare sunt mult mai dispuse să acorde finanţări pentru 
modernizarea sau extinderea sistemului  dacă li se prezintă o abordare 
managerială şi comercială credibilă. 


În acest context, credibilitatea unei companii operator  public a fost realizată 
direct de banca BERD pentru ApaVital la împrumuturile solicitate, în mod similar 
unei companii private. 


În mod similar ApaVital se implică în aplicarea unei politici de dezvoltare a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comunele și satele din aria de 
operare unde poate fi utilizată redevența stabilită prin Contractul de Delegare a 
Gestiunii semnat cu asociația ARSACIS.
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Dezvoltarea prin calitatea serviciilor


• Impulsionarea clarităţii şi sustenabilităţii politicilor. 


Angajarea unor aranjamente instituţionale interne, implică o definire riguroasă a 
evoluţiilor viitoare ale tarifului în raport cu soluţiile de reducere a costurilor. 


Această politică se traduce prin :


• Politica performanței indicatorilor de salarizare în raport cu strategia 
de dezvoltare a companiei rezultată din indicatorii de performanță a 
serviciului prestat și cei angajați în Contractul de Delegare 


• Politica reducerii cheltuielilor de exploatare și eficiența modului de 
utilizare a resurselor


• Politica gestiunii eficiente a patrimoniului public și privat prin analiza 
eficienței sistemelor preluate în exploatare și implicarea activă a 
unităților administrativ teritoriale la garanțiile de performanță
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Constrângeri 


• Toate serviciile publice sunt contracost. 


Cu toate acestea, cazul operatorului din județul Iași (S.C. ApaVital S.A. care 
este în top 15 la tarifele serviciilor de apă - canal) a arătat că beneficiarii acceptă 
tarife sporite în condiţiile unei creşteri sensibile a calităţii serviciului. 


Anual creșterile reale la tarifele serviciului de apă/canal din România sunt 
înregistrate de operatorii care au făcut investiții în infrastructură.
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Constrângeri 


• Operatorul regional administrează riscurile implementării politicii investiționale 
împreună cu unitățile administrativ teritoriale și ADI. 


Operatorii de servicii publice pot gestiona numeroase riscuri, cum ar fi 
corectitudinea procesului de facturare, controlul costurilor operaţionale, sau 
costurile de extindere a reţelelor. 


Dar în acelaşi timp, operatorii sunt reţinuţi în ceea ce priveşte preluarea unor 
riscuri majore, cum ar fi de exemplu modificările rapide ale cursului valutar, a 
energiei electrice/carburanți sau dobânzii de referinţă.


De asemenea un risc major pentru operatorii de servicii publice îl poate constitui 
preluările în administrare a noilor sisteme apă/canal în administarare. 
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Constrângeri 


• Administraţia publică rămâne în continuare responsabilă. 


Cetăţenii vor considera în continuare că administraţia publică este principalul 
responsabil pentru evoluţia calitativă a serviciului, chiar dacă managementul şi 
operarea acestuia sunt realizate de societatea comercială, cu acționari consiliile 
locale sau județene. 


Particularitatile acestui management al calității serviciilor publice a operatorilor
sunt nefavorabile structurii de management prin stabilirea pachetului de cerinte
de reglementare diferite a celor naționale în raport cu cele europene, prin
pachetul de specificații menționate la avizarea lucrărilor de construcții și
instalații, protecția și supervizarea surselor de apă și a evacuărilor de ape uzate
în emisari și implicit la reducerea consumurilor în raport cu noile tehnologii de 
actualitate, precum și cu cele neconvenționale.
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Principii de actiune


• Principiile de acțiune pentru serviciile publice de gospodărie comunală se 
consideră a fi :


• valabile, 


• necontradictorii relativ invariabile în timp


• complementare cu următoarele principii de bază:


Implementat de
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Principii de actiune


• Principiul universalității serviciilor publice 


În concepția instituțiilor Uniunii Europene, accesul la serviciile publice de interes 
general reprezintă o componentă inseparabilă a drepturilor fundamentale ale 
omului, fapt ce impune ca serviciile publice de gospodărie comunală să fie 
furnizate cu respectarea permanentă, necondiționată a factorilor conjuncturali, 
de interese economice, sau politice, ori de alte restricții subiective, a unor cerințe 
minimale :


• Accesibilitatea  serviciilor prin prisma suportabilității acestora


• Continuitatea serviciilor


• Tratamentul nediscriminatoriu în raport cu ceea ce se definește drept 
consumatori captivi
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Principii de actiune


• Principiul transparenței și profesionalismului operațiunilor organizatorice 
comerciale în sistemul serviciilor de gospodărie comunală


Acest principiu vine să susțină raționalitatea și corectitudinea din două 
perspective :


• Organizatorică – care preîntâmpină arbitrarul, bunul plac și 
satisfacerea clientelei politice, în raport cu banii colectivității locale


• Comercială – care vizează extinderea unor comportamente care 
vizează sfidarea flagrantă a legilor în vigoare, în raport cu achizițiile 
aferente sistemelor.


Implementat de
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Principii de actiune


• Principiul restructurărilor și modernizărilor de tip BATNIEC (Best Available 
Tehnology Not Involving Excessive Cost) 


Acest principiu vine să preîntâmpine situațiile în care ”interesele” reprezintă 
”criterii” mai tari decât cele rezultate din principiile generale ale eficienței 
economice raționale, într-o succesiune logică :


• întâi se optimizează soluțiile și apoi 


• se optimizează interesele
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Principii de actiune


• Principiul eficienței economice 


Principiul relevă faptul că între operator și utilizator nu există alte interfețe și prin 
urmare viteza de rotație a mijloacelor circulante este mare și poate conduce la 
probleme majore pe linia suportabilității și implicit a respectării principiului 
universabilității serviciilor de gospodărire comunală.
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Principii de actiune


• Principiul unității dinamice a reglementărilor specifice 


Principiul a fost implementat odată cu apariția legislației românești, aliniată la 
standardele europene de performanță. Acest principiu are la bază :


• Cerințe de natură obiectivă :


Îmbunătățirea permanentă a raportului preț – calitate, pe fondul creșterii mai 
rapide a factorului calitate, comparativ cu factorul preț.


Diminuarea și/sau eliminarea factorilor de risc privind calitatea intrinsecă a 
operatorilor din cadrul serviciilor de gospodărie comunală


Structurarea unor operatori puternici, astfel încât gradul de pregătire al acestora 
să fie dacă nu maxim, cel puțin optimal.
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Principii de actiune


• Principiul unității dinamice a reglementărilor specifice 


• Cerințe de natură subiectivă :


• Diminuarea la minim a componentelor subiective neprofesionale și 
arbitrare, în spațiul deciziilor strategice 


• Diminuarea gradului de risc privind concurența neloială și 
raportarea pe această bază, a operatorilor la aceleași coordonate 
și criterii de natură tehnică, organizatorică și financiară.


• Reglementarea și controlul regimului de concesiune a serviciilor 
publice în paralel cu diminuarea factorului politic în realizarea și 
finalizarea unor astfel de acțiuni.
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Principii de actiune


• Principiul intercorelării dinamice a dezvoltării economico – sociale locale, 
regionale și naționale, cu cea a modernizării sistemului serviciilor publice de 
gospodărie comunale


Acest principiu implică o analiză pertinentă a echilibrului dintre necesități și 
posibilități. În acest sens, cu cât dimensiunea și eforturile de modernizare a 
investițiilor publice de gospodărie comunală sunt mai mari, cu atât relansarea 
economică poate constitui pivotul central al relansării economice la nivel 
național.
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Masurarea calitatii serviciilor
• Scop:  obținerea de informații în vederea ajustării direcțiilor strategice 


de acțiune ale furnizorului de sevicii, pentru îmbunătățirea calității 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, prin raportare la 
așteptările cetățenilor


• Obiective:


• Determinarea, a percepției cetățenilor cu privire la calitatea 
produsului (apa potabilă) și a serviciilor oferite de către societate;


• Determinarea modului în care este percepută calitatea comunicării 
cu cetățenii;


• Determinarea modului în care este perceput sistemul de încasare 
a contravalorii serviciilor;


• Determinarea percepției cetățenilor cu privire la modul de 
soluționare a întreruperilor neplanificate în furnizarea apei.


Implementat de


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – directii de analiza


Implementat de


• Calitatea apei


• Calitatea serviciului de alimentare cu apă


• Calitatea serviciilor de canalizare


• Calitatea comunicării cu compania de apă


• Sistemul de încasare a contravalorii serviciilor


• Soluţionarea întreruperilor neplanificate în furnizarea apei


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de culoarea apei furnizate la robinetul d-voastră?   
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de gustul apei furnizate la robinetul d-voastră?   
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24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de mirosul apei furnizate la robinetul d-voastră?
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Page 25


Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de presiunea apei potabile furnizate?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulțumit/ă sunteţi de continuitatea furnizării apei potabile?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de ritmul de modernizare a infrastructurii apei în 
localitatea Dvs.?
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de funcţionarea reţelei publice de canalizare 
privind preluarea apei menajere?
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de funcţionarea reţelei publice de canalizare 
privind preluarea apei pluviale? 


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de ritmul de modernizare a infrastructurii de 
canalizare în localitatea d-voastră?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de uşurinţa cu care luaţi legătura cu compania de 
apă?  


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de disponibilitatea cu care compania de apă 
raspunde solicitărilor dvs?   
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f. Nemulțumit nemulțumit așa și așa mulțumit f. Mulțumit


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de modul în care compania de apă anunţă 
întreruperile programate în furnizarea apei?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de  mulţumit/ă sunteţi de distanţa până la cel mai apropiat punct de 
plată al facturii?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă de sunteţi de timpul de aşteptare pentru plata facturii?   


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de tarifele utilizate de compania de apă?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de solicitudinea preluării de către dispecerat a 
sesizărilor referitoare la avariile în reţeaua de apă şi canalizare?


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulțumit/ă sunteţi de operativitatea intervenţiei în cazul reclamării 
unei întreruperi în furnizarea apei?   


24/02/2016
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Masurarea calitatii serviciilor – Grafice de analiza


Implementat de


Cât de mulţumit/ă sunteţi de calitatea lucrărilor executate de compania de 
apă în cazul intervenţiilor neplanificate?  


24/02/2016
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“Calitatea înseamnă prestarea de servicii 
conform cerințelor cetățeanului" 


Ernst Maragall


Implementat de


24/02/2016
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Implementat de


Chișinău, 2015


Sesiunea 6 – Raportarea







Page 2


Tipuri de rapoarte (relevante pentru 
proiectele de investiții)


După tipul de raportare După timpul de raportare
 Rapoarte tehnice
 Rapoarte financiare
 Rapoarte de mediu
 Alte rapoarte


 Rapoarte săptamanale 
 Rapoarte lunare
 Rapoarte trimestriale 
 Rapoarte bianuale
 Rapoarte anuale


După perioada de raportare
 Rapoarte de început
 Rapoarte intermediare
 Rapoarte de final







Page 3


Rapoartele care sunt doar îndosariate
fară a fi citite sau care sunt aruncate la
gunoi sau folosite doar pentru a
împacheta sandwich-ul, sunt inutile.


Un raport bun este un raport care este 
citit!
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Raportarea trebuie să fie:


● Clară, concisă, directă
● Coerentă, cu frazele finalizate
● Corectă gramatical
● Cursivă
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Un raport trebuie să:


- fie scurt dar complet
- conțină doar elementele necesare
- fie simplu de înteles și scris într-un limbaj corect
- nu aibă repetitii
- nu țină predici
- conțină informatii interesante și relevante 
- fie bine structurat și organizat
- fie bine redactat
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Intrebări legate de rapoarte:


● A. De ce să scriem rapoarte? 
● B. Cine ar trebui să le primeasca? 
● C. Cum să scriem rapoartele?
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A. De ce să scriem rapoarte? 


Scop 
Motiv 
Nevoia de rapoarte 
Cine beneficiază? 
în ce fel beneficiază?
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în crearea oricarui proiect viabil exista etape specifice (ex. Definirea
problemei, generarea țelului, obiectivele specifice, identificarea resurselor,
alegerea unei strategii, implementarea, monitorizarea, revizuirea proiectului
daca este nevoie), iar monitorizarea este o componenta necesara.


Un proiect nu este complet daca nu este monitorizat. Monitorizarea trebuie să
fie inregistrată și comunicată. Acea comunicare se concretizeaza intr-un
raport.


Un raport care inregistreaza progresul este o consemnare și o comunicare a
rezultatelor activitatilor proiectului: o masură a procentului reușitei în funcție
de obiective; motive: evaluare a factorilor; și recomandări.


Un raport care înregistreaza progresul este o componentă necesară a
proiectului.


A. De ce să scriem rapoarte? 
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B: Cine ar trebui să primeasca rapoartele?


● Reponsabilii de proiect


● Comunitatea implicată


● Instituțiile guvernamentale – de exemplu: Ministerul Mediului,
Consiliul Raional, Consiliul Local


● Finanțatorii


● Alte entități interesate
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C: Cum să scriem rapoartele?


● Introducere;


● Succesele proiectului!! De ce? ( factori, cauze);


● Eșecurile proiectului (în atingerea obiectivelor) De ce? (motive);


● Participarea comunității (procesul decizional);


● Contribuția finațatorilor (donații, input-uri ex. munca, nisip, bani);


● Schimbari necesare (ex schimbari în strategii, personal); 


● Probleme neanticipate;


● Lecții învățate;


● recomandări (specificați cui sunt acestea adresate).
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C: Cum să scriem rapoartele?


● Elemente esențiale: (sau rezumat, evenimente principale, titluri,
sinteza) pe perioada de raportare; sau de la raportul anterior. Aceasta
rubrică reprezinta sinteza și concluzia. Trebuie scrisă ultima, dar
introduceti-o aici în raport.


● Schimbari în mediul de acțiune: Acest subtitlu poate denumi aria
geografică acoperită de raport. În aceasta sub-sectiune, se includ
evenimentele externe care afectează proiectul sau munca de pe teren
a lucrătorilor. Toate aceste elemente sunt externe și nu țin de proiect.
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C: Cum să scriem rapoartele?


● Progres [Acesta este esența raportului]: aici se enumeră fiecare
obiectiv sau rezultat dorit; transformați-l pe fiecare într-o sub-secțiune
cu propriul sub-titlu; apoi descrieți pe scurt ce acțiuni și activitati au
fost intreprinse și/ sau realizate pentru a atinge obiectivul sau
rezultatul dorit.


Indicați procentul în care obiectivele sau rezultatele dorite au fost
atinse; indicați motivele nivelului de succes (factori care au contribuit la
realizarea acestuia); indicați obstacolele, constrangerile, cauzele
pentru care nu au fost atinse intr-un procentaj de 100% Descrieți ce
lecții au fost învatate. Faceți acest lucru pentru fiecare obiectiv.
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C: Cum să scriem rapoartele?


● Recomandări: Plecand de la cele de mai sus, faceti recomandări (ex
continuați, schimbați, daca este cazul atunci cum, de ce), asigurați-vă
că-i identificați pe cei cărora le adresați recomandările (ar trebui ca
aceștia să primeasca o copie); recomandări diferite pot fi adresate
unor persoane, grupuri sau organizații diferite.


● Anexe: includeți orice informație în plus față de cele mentionate mai
sus, mai ales cantitățile și detaliile suplimentare.
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Sesiunea 1 – Importanța Relațiilor Publice


Implementat de


24/02/2016
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Relațiile publice


• Definiția relațiilor publice


• Relațiile publice ca proces 


• Evoluția relațiilor publice 


Implementat de


24/02/2016
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Un matematician, un contabil si un ofiter de relatii publice au aplicat pentru
acelasi post de la o mare companie. Intervievatorul l-a chemat pe matematician
si l-a intrebat: cat face 2 plus 2?
Matematicianul a raspuns: 4
Intervievatorul a intrebat: 4 fix ?
Matematicianul s-a uitat neincrezator la intervievator si a zis: da, desigur, 4 fix.
Intervievatorul l-a chemat apoi pe contabil si i-a pus aceeasi intrebare: cat face
2 plus 2?
Contabilul a raspuns: in medie 4, plus minus 10%, dar in medie 4.
Apoi intervievatorul l-a chemat pe ofiterul de relatii publice si i-a pus aceeasi
intrebare: cat face doi plus doi?
Ofiterul de relatii publice s-a ridicat, a incuiat usa, a tras obloanele, s-a asezat
langa intervievator si a soptit: ”Pai, cat vrei sa faca?”


24/02/2016
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Definiția relațiilor publice


1. British Institute of Public Relations: „Relaţiile publice sunt un efort 


deliberat, planificat şi susţinut de a stabili şi de a menţine înţelegerea 


reciprocă între o organizaţie şi publicul ei.”


2. Definiţia lui S.M. Cutlip: „Relaţiile publice reprezintă o funcţie 


managerială, care stabileşte şi menţine legături reciproc benefice între 


o organizaţie şi publicul de care depinde succesul sau falimentul ei.”


Implementat de


24/02/2016
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Ce sunt relaţiile publice după D.L. Wilcox


deliberare – RP presupun o acţiune deliberată (în mod intenționat)


planificare – activitatea de RP este organizată în urma cercetării şi analizei, cu 
descrierea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse


performanţă – activitatea de RP trebuie să conducă la ameliorarea relaţiilor dintre 
organizaţie şi publicul său


interesul publicului – în practica RP trebuie să se ţină cont şi de interesul publicului


comunicare bidirecţională – o echilibrare a intereselor organizaţiei şi publicului, se 
poate face numai prin menţinerea deschisă a unui canal de comunicare bidirecţional


dimensiune managerială – politicile de RP pot fi direcţionate cu succes numai dacă 
sunt integrate în politicile de ansamblu ale organizaţiei


Implementat de


24/02/2016
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Relațiile publice pe scurt…


Rolul relațiilor publice în cadrul unei organizații:


• Modelarea opiniei publice


• Crearea unei imagini corporative favorabile


• Obținerea rezultatelor


Cuvântul-cheie: imagine


Implementat de


24/02/2016
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Instrumentele relațiilor publice


Evenimentele speciale:


conferinţe de presă


vizite de informare


inaugurări oficiale


prezentări


Media online


Implementat de


Materiale scrise:


comunicatul de presă


rapoartele anuale


broşurile


articolele


buletinele informative


Interviurile, Sponsorizările


24/02/2016







Page 8


Lucru în grup (20 min)


Care este imaginea Apă-Canal în localitatea dvs.? Cum este instituția 


percepută de beneficiari? Sunteți mulțumiți de această imagine sau dorim 


o schimbare? Dacă da, atunci în ce direcție, care e imaginea 


(poziționarea) dorită?


Implementat de


24/02/2016
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Procesul de relații publice


Implementat de


24/02/2016
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Lucru în grup (20 min)


1. Avem nevoie de departament / specialist relații publice în cadrul 


organizației unde activăm? De ce da sau de ce nu?


2. Avem nevoie de o pagină web (site) a organizației? De ce da sau de ce 


nu?


Implementat de


24/02/2016
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Evoluția relațiilor publice


Cine a fost prima persoană care s-a ocupat de relații publice?


Implementat de


24/02/2016
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Evoluția relațiilor publice


Implementat de


… Moise


24/02/2016
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Impactul tehnologiilor noi asupra relaţiilor publice


Implementat de


24/02/2016
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Impactul tehnologiilor noi asupra relaţiilor publice


• Noile tehnologii schimbă modul în care facem PR, se impune un nou 


mod de a gândi, de a acționa.


• Care sunt lucrurile care s-au schimbat în mod revoluționar (în domeniul 


relațiilor publice)?


Implementat de


24/02/2016
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Ce s-a schimbat


• Accesul publicului la informație (viteza cu care este răspândită 


informația)


• Viteza cu care publicul își poate exprima părerea


Implementat de


24/02/2016
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Discuții


Care sunt persoanele implicate în procesul de relații publice din cadrul 


organizației unde lucrați?


Implementat de


24/02/2016
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“Unii se nasc mareti, unii devin mareti
si unii angajeaza ofiteri de relatii
publice “


Daniel J. Boorstin, sociolog american


Implementat de


24/02/2016
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PREFAȚĂ 
 
Republica Moldova acordă o atenție deosebită modernizării serviciilor publice locale. Printre 
măsurile necesare, prevăzute în strategie, pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în 
sectorul AAS este și întărirea capacității instituționale: Instruirea personalului. 


Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin proiectul "Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica Moldova" sprijină deopotrivă atingerea obiectivului din strategie, 
de a pregăti și instrui angajații companiilor de apă, în vederea creșterii cunoștințelor angajaților, 
implicit a sectorului de apă din Republica Moldova, pentru a fi capabili să facă față provocărilor 
și modificărilor viitoare din sector. 


Pe lîngă finanțarea și sprijinul acordat Agențiilor de Dezvoltare Regională și partenerilor locali 
în implementarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii de servicii, proiectul GIZ acordă 
asistență în următoarele domenii complementare: planificare și programare integrată; 
îmbunătățirea cooperării; dezvoltarea capacităților; implicarea cetățenilor. 


Investiţiile au un rol hotărâtor în realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe 
termen lung, în crearea premiselor unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirii nivelului de 
trai al populaţiei şi dezvoltării întregului organism socio-economic. 


Prin prezentul curs de formare se urmărește conștientizarea și sublinierea importanței și a 
rolului managementului întreprinderilor furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare, membre ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal (AMAC), şi în viața de zi cu zi a 
companiilor de apă. De asemenea de a facilita înțelegerea, și încurajarea utilizării analizelor, 
rapoartelor și datelor din companie, în vederea luării deciziilor pe bază analitică, nu doar din 
experiența proprie a personalului de decizie. Acest curs de formare se adresează deopotrivă și 
managerilor nonfinanciari. 


Gradul de complexitate este adaptat astfel încât și managerii sau personalul să poată parcurge 
și înțelege acest curs, astfel creând-se premisele unei mai bune colaborări între personalul 
financiar, tehnic, în managementul întreprinderii, pentru a lua deciziile cele mai bune pentru 
companiile de apă. 


Managerul, pe baza informațiilor prelucrate corespunzător nevoilor proprii, poate să evalueze 
și să administreze mai eficient resursele financiare, materiale şi umane ale companiei de apă, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. 


Din perspectiva mărimii companiilor de apă, acest curs de instruire se adresează deopotrivă și 
companiilor de apă mai mici, cu resurse financiare și umane limitate. 


Cursul de instruire este structurat în așa fel încât să nu descurajeze studiul acestuia, având un 
volum adaptat de pagini, concentrându-se pe concepte ușor de asimilat și de pus în practică. 
Obiectivul principal al cursului este de determina utilizarea, în procesul decizional al 
companiilor, a informațiilor și conceptelor predate pentru a sprijini managerii să adopte 
hotărâri pe baza informațiilor culese, analizate și interpretate corespunzător. 
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SARCINILE PENTRU EFECTUAREA EFICIENTĂ A INSTRUIRII 
 


 


1. identificarea corectă a target-grupului  pentru fiecare modul de instruire separat în 
vederea acumulării uniforme de cunoștințe din partea tuturor participanților la 
sesiunile de instruire în grup; 


2. aplicarea în cadrul instruirii a instrumentelor utile pentru prestatorii de servicii - 
materialelor practice, temelor pentru acasă, precum și a formatului de predare 
interactiv (exerciții în grup și implicare a tuturor participanților) și inovativ (transfer de 
cunoștințe noi); 


3. identificarea oportunităților de instruire în teren a specialiștilor PS și asimilare a 
acestora de bune practici ale companiilor similare din România, și, prin urmare, a 
oportunității de colaborare pe termen lung cu acestea; 


4. crearea unui anturaj de colaborare între participanți (prin asigurarea schimbului de 
opinii, trasferului de cunoștințe și experienței deja acumulate); 


5. implicarea reprezentanților autorităților publice locale (în continuare - APL) în 
participarea la sesiunile de instruire, care va condiționa ulterior ameliorarea colaborării 
dintre PS și APL; 


6. implicarea actorilor decizionali de nivel regional și național în organizarea 
sesiunilor de instruire (AMAC, ADR, etc.); 


7. acordarea asistenței on-job (la locul de muncă) pentru PS din Cahul și Costești, prin 
intermediul căreia aceștia își vor perfecționa activitatea administrativă și operațională, 
vor aplica în practică cunoștințele obținute la treninguri. 
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SFATURI PENTRU FORMATORI 
 


1. ÎNLESNIREA CONCENTRĂRII ŞI REŢINEREA ATENŢIEI ASCULTĂTORILOR 


 


Cronometraţi-vă prezentarea şi inseraţi o pauză înainte (sau cu mult înainte) de momentul 
amintit de 20 de minute. O prezentare Power-Point, mai ales numai cu imagini, ar trebui să 
menţină atenţia cel mai bine - dar ascultătorii pot fi absorbiţi de o discuţie care este susţinută 
de un retroproiector, planşe sau coli de lip cart. 


Dacă puteţi să-i asiguraţi pe participanţi că vor primi mai târziu rezumatul prezentării, vor fi 
cât mai atenţi posibil, fără să mai ia notiţe în grabă. Oricum, nu distribuiţi rezumatele la început, 
altfel se vor concentra mai mult pe lecturarea acestora decât pe urmărirea prezentării, iar 
dumneavoastră veţi lăsa impresia de redundanţă. Afişaţi sau explicaţi structura sesiunii.  


Dacă există o sarcină care se bazează pe o anumită secţiune, avertizaţi-i din timp să se 
concentreze. Gândiţi-vă dacă vreţi să răspundeţi la întrebări în timpul prezentării sau la 
sfârşitul acesteia. Ambele abordări au avantaje şi dezavantaje - dar întrebările puse mai 
devreme deviază adeseori cursul programat al explicaţiilor dumneavoastră. 


 


2. FOLOSIREA FILMELOR 


Pentru a-i menţine pe participanţi alerţi şi atenţi, folosiţi secvenţe scurte de film, selectând doar 
secţiunea pe care trebuie să o urmărească, în loc să rulaţi tot filmul. Este esenţial să stabiliţi 
sarcina (întrebările la care trebuie să răspundă, elementele care trebuie observate) înainte să 
porniţi filmul şi asiguraţi-vă că participanţii ştiu cum să rezolve sarcina de mai târziu. 


 


3. ORGANIZAREA ŞI FACILITAREA GRUPURILOR ŞI A  


PREZENTĂRILOR ACESTORA 


Grupurile mici sunt cele mai indicate pentru discutarea problemelor propuse de formator şi 
pentru aplicarea ghidată a lucrurilor învăţate. În mod ideal, sunt sprijinite de facilitatori şi 
dispun de o zonă de lucru separată, unde nu sunt întrerupţi. Un grup „mic" cuprinde între 6 şi 
16 membri, dar facilitatorii experimentaţi pot organiza grupul în subgrupuri, dacă este nevoie. 


Cum formăm grupurile? Se pot stabili în funcţie de scop; de exemplu, toţi cei care provin din 
acelaşi sector profesional sau primarii, consilierii locali din aceeaşi regiune de dezvoltare. În 
alte situaţii, însă formatorii pot stabili grupurile numărând. De exemplu, dacă participanţii 
primesc numere de la 1 la 6, atunci cei cu numărul unu formează un grup, cei cu doi altul şi aşa 
mai departe. Componenţa grupurilor mici poate fi schimbată în timpul evenimentelor de 
formare prelungite, pentru a permite diferite contacte şi influenţe. 


Pe lângă sprijin din partea facilitatorului, grupurile mici apreciază deseori vizitele formatorului, 
care îi observă lucrând şi discută despre progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii stabilite. 


Acest lucru este important mai ales când nu este suficient timp ca toate grupurile să facă 
prezentări în plen şi să primească feedback după ce şi-au încheiat sarcina. Formatorii ar trebui 
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să le spună participanţilor înainte că există posibilitatea ca prezentările lor pregătite cu grijă să 
nu fie expuse în plen (din cauza lipsei de timp), dar că vor fi întotdeauna afişate, pentru ca 
ceilalţi să le vadă. Formatorul ar trebui totodată să stabilească limitele de timp, mai ales pentru 
că această activitate este de obicei situată la sfârşitul dimineţii sau al după-amiezii, atunci când 
unii participanţi se gândesc mai mult la gustare decât la învăţare. 


 


4. NEGOCIEREA REGULILOR DE BAZĂ 


Unele reguli nu se pot negocia, deoarece sunt stabilite de către finanţatori sau de proprietarii 
locaţiei (de exemplu, regulile care privesc prezenţa sau locurile de fumat). Totuşi, multe alte 
aspecte pot fi soluţionate în maniere uşor diferite de către grupuri diferite. Odată agreate, 
regulile de bază ar trebui afişate spre consultare. Printre chestiunile reglementate în general 
menţionăm: 


1. Întârziere / punctualitate; 


2. Folosirea telefoanelor mobile în timpul sesiunilor; 


3. Ascultarea / întreruperea altor vorbitori; 


4. Sistemele de atragere a atenţiei / de păstrare a liniştii; 


5. Folosirea limbilor cunoscute doar de o minoritate de vorbitori; 


6. Sistemele de clarificare a instrucţiunilor. 


 


5. ASIGURAREA PARTICIPĂRII ACTIVE 


Formatorii trebuie să-şi propună să stabilească sarcini participative, ca o modalitate de activare 
şi de punere în practică a abilităţilor dorite. Sunt ideale grupurile mici, deoarece se multiplică 
posibilităţile de comunicare şi participare. Totuşi, este posibil să rămâi tăcut şi pasiv chiar şi 
într-un grup mic - facilitatorii au nevoie de abilităţi personale pentru a atrage fiecare persoană 
în parte, prin întrebări sau încurajări şi fie formatorul, fie facilitatorul ar trebui să lămurească 
faptul că fiecare persoană are un rol distinct în realizarea unei sarcini de grup. Dacă nu au roluri 
de îndeplinit, pot foarte bine să stea deoparte. 


Facilitatorii şi participanţii trebuie să ştie cât timp vor avea la dispoziţie pentru a rezolva 
sarcinile - dar totodată să fie pregătiţi să spună când timpul pare a fi insuficient. Este posibil ca 
formatorul să nu fi alocat timp suficient pentru sarcină. 


 


 


 


 


6. GESTIONAREA GRUPULUI 


Dumneavoastră şi subiectul evenimentului de formare nu veţi fi pe placul tuturor. Deseori 
participanţii pot fi „oameni împinşi de la spate" şi nu voluntari şi, de aceea, este important să 
aflaţi la debutul formării: 
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- care este motivul prezenţei participanţilor; 


- ce speră şi ce aşteaptă ei de la formare; 


- ce cunosc deja despre domeniul discutat. 


Cu puţin noroc, majoritatea îşi doreşte să fie acolo şi îşi poate dezvolta starea de spirit necesară 
participării. Propriul nostru entuziasm ca formatori este o altă armă, ca şi respectul faţă de 
indivizi, care, în cea mai mare parte a cazurilor, elimină ostilitatea. Ocazional se poate afla 
printre participanţi un expert, real sau autoevaluat şi acesta ar putea fi dornic să contribuie mai 
mult sau cel puţin să primească recunoaştere publică din partea formatorului. 


Atunci când formarea se întinde pe o perioadă mai lungă, unele persoane pot să supere alte 
persoane din cauza „ochelarilor de cal" sau a tendinţei de focalizare pe o singură chestiune, 
aparent fără a face vreun progres; formatorul trebuie să fie pregătit să le atragă atenţia în mod 
diplomatic, înainte ca alţi membri ai grupului să facă acest lucru într-un mod mai puţin politicos. 


Participanţii timizi sau tăcuţi pot să nu contribuie niciodată la activităţile în grupul mare, dar 
sesiunile care presupun activităţi în perechi sau în grup mic ar trebui să îi antreneze într-un 
cadru care li se pare, probabil, mai confortabil. 


 


7. NU UITAŢI CĂ ANTICIPAREA EVALUĂRII AFECTEAZĂ ÎNTREAGA FORMARE 


Veţi dori să evaluaţi dacă şi cât de bine au învăţat formabilii în urma formării pe care aţi 
susţinut-o, aşa încât trebuie să proiectaţi o modalitate de verificare; oricare ar fi aceasta, va 
avea influenţă asupra formării. De exemplu, dacă formabilii sunt rugaţi să întocmească un 
raport final sau o prezentare în faţa grupului, s-ar putea ca aceştia să fie prea agitaţi să se 
concentreze în timpul sesiunilor anterioare ale cursului. Este mult mai comod să elaboraţi o 
listă de verificare în care să fie incluse rezultatele învăţării şi să-i rugaţi pe participanţi să o 
folosească la autoevaluare. Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră despre 
comportamentul dezirabil (inclusiv ceea ce se spune) pot fi, de asemenea, educative şi relativ 
discrete. Pentru ca astfel de observaţii să fie consistente, vă sfătuim să păstraţi la îndemână o 
listă de verificare cu rezultatele dorite, nu pentru comentarii sau pentru a fi completată imediat, 
ci pentru a vă ajuta să nu uitaţi unele chestiuni. 


 


 


 


 


 


 


ACTIVITĂŢI DE INTERCUNOAŞTERE A GRUPULUI DE 
PARTICIPANŢI 


 


(A) GĂSIŢI PE CINEVA CARE... 
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Activitatea de „spargere a gheţii" poate fi folosită cu grupuri mari, în care persoanele nu se 
cunosc la începutul cursului. Scopul este de a-i oferi fiecăruia ocazia de a discuta cu cât mai 
mulţi mulţi dintre participanţi pentru a se cunoaşte şi a reţine numele colegilor. Activitatea 
poate dura în jur de 20 de minute, în funcţie de numărul şi calitatea întrebărilor. 


Instrucţiuni pentru formator: 


Aveţi fiecare câte o foaie cu 10 sarcini; fiecare sarcină constă în a găsi o persoană care să se 
potrivească unei anumite descrieri. De exemplu: „Găsiţi pe cineva care nu bea niciodată cafea." 
Ridicaţi-vă, plimbaţi-vă prin sală şi adresaţi întrebările cât mai multor participanţi. Când găsiţi 
o persoană care nu bea niciodată cafea, aflaţi-i numele şi scrieţi-l pe fişa dumneavoastră. Puteţi 
să-i puneţi mai multe întrebări aceleiaşi persoane - poate aveţi noroc! Pe de altă parte, dacă 
întrebările sunt mai ciudate (de exemplu, „Găsiţi pe cineva care nu se uită niciodată la 
televizor") s-ar putea să nu găsiţi pe nimeni care să se potrivească descrierii. Când terminaţi 
sarcina, aşezaţi-vă. 


Nr. Găsiţi pe cineva care... Nume 


1. ... nu se uită niciodată la televizor.  


2. ... cunoaşte mai mult de 2 limbi străine.  


3. ... este bunic / bunică.  


4. ... este un bun şofer.  


5. ... găteşte bine.  


6. ... îndrăgeşte pisicile.  


7. ... este un bun sportiv.  


8. ... se trezeşte întotdeauna devreme.  


9. ... nu poate suferi ciocolata.  


10. ... cântă bine.  


 


Notă: Ca formator, ar trebui să alegeţi descrieri distincte, care să se potrivească grupului cu 
care lucraţi. De exemplu, sarcina 3 cu „bunicul/bunica" poate fi nepotrivită dacă ne adresăm 
unui grup de cursanţi tineri! 


  


 


 


 


(B) BLAZONUL 


Scop: intercunoaştere, prezentare la început de sesiune Durata: 10-15 minute 


Mărimea grupului: nelimitată 
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Materiale necesare: o coală de hârtie cu conturul unui blazon pentru fiecare participant, 
creioane colorate 


Instrucţiuni: Cereţi fiecărui participant să îşi proiecteze propriul blazon, pe care să reprezinte 
ceea ce îl caracterizează. După ce au terminat de desenat, participantii vor forma grupuri de 
câte patru-cinci persoane şi îşi vor prezenta fiecare blazonul. La încheierea prezentărilor în 
grup, cereţi participanţilor să propună 3-4 blazoane mai interesante care vor fi prezentate în 
faţa întregului grup. 


Variaţiuni: În loc de contur de blazon, se poate oferi o coală cu conturul unui tricou cu mânecă 
scurtă, instrucţiunile fiind de a-şi proiecta şi reprezenta pe „tricou" logo-ul propriu. 


Sugestii: Dacă aveţi la dispoziţie timp mai puţin, puteţi să cereţi participanţilor să îşi expună 
blazonul fără să le mai cereţi să facă prezentările în grupuri. În ambele cazuri, tricourile sau 
blazoanele pot fi afişate pe peretele sălii, iar participanţii pot fi încurajaţi să noteze lucruri 
drăguţe pe tricourile / blazoanele colegilor (de exemplu: „Îmi place că ţi-ai desenat copiii. Şi 
mie îmi place să mă laud cu copiii mei." sau „Apreciez că şi ţie îţi plac Anotimpurile lui Vivaldi. 
Te invit să ascultăm împreună CD-ul pe care îl am la mine"). 


  


(C) CE MĂ REPREZINTĂ 


Scop: intercunoaştere, prezentare la început de sesiune Durata: 10-15 minute 


Mărimea grupului: 50 persoane 


Materiale necesare: 6-10 imagini, în funcţie de mărimea grupului, reprezentând animale 
(maimuţă, tigru, vultur, taur, cal, cocoş şi alte animale, preferabil din horoscopul chinezesc), 
lipite pe pereţii sălii în locuri suficient de distanţate astfel încât grupurile să nu se deranjeze 
între ele; o coală de hârtie mare şi un instrument de scris pentru fiecare grup de „animale". 


Instrucţiuni: Cereţi fiecărui participant să se identifice cu unul din animalele prezentate, să 
stea lângă imaginea care reprezintă acel animal şi când grupurile s-au definitivat, să explice 
celorlalţi participanţi de ce se identifică cu animalul respectiv. În urma discuţiilor, grupul va 
consemna pe coala de hârtie 4-5 trăsături comune pe care fiecare membru al grupului le-a 
menţionat şi vor desemna un „purtător de cuvânt" care să prezinte acele trăsături întregului 
grup. 


Variaţiuni: În loc de animale, puteţi alege plante, arbori, roci, culori etc. 


Sugestii: Esenţa exerciţiului este comunicarea directă între membrii grupului şi identificarea 
unor trăsături comune între membrii grupului. Prezentările pot fi scurte; ele se pot rezuma la 
citirea acelor 4-5 trăsături comune sau se pot extinde la menţionarea unor diferenţe identificate 
între membrii grupului. 


 


CADRUL ERRE DE PLANIFICARE A SESIUNII 
 


1.EVOCARE 
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Evocarea este prima etapă în procesul de formare a competențelor. În timpul evocării se 
realizează mai multe activităţi cognitive importante. În primul rând este creat un context în care 
participantul îşi aminteşte ce ştie despre un anumit subiect, începe să se gândească la subiectul 
pe care în curând îl va examina în detalii. Este important faptul că, prin această activitate 
iniţială, participantul stabileşte un punct de plecare bazat pe cunoştinţele, experiența proprie 
de învățare, la care se pot adăuga altele noi. 


Procesul de învăţare este un proces de conectare a noului la ceea ce este deja cunoscut. 
Informaţiile prezentate fără un context sau cele pe care participanţii nu le pot corela cu altele 
deja cunoscute se uită foarte repede. Cei care învaţă îşi clădesc înţelegerea pe fundamentul 
oferit de cunoştinţele şi convingerile anterioare. Astfel, ajutându-i pe participanţi să 
reconstruiască aceste cunoştinţe şi convingeri se identifică neînţelegerile, confuziile şi erorile 
de cunoaştere. Atunci cînd planificăm a forma competențe gândim în primul rând la condițiile 
prealabile care vor asigura calitatea procesului. În acest context evocarea, prin esența ei, oferă 
posibilitatea de a identifica condițiile prealabile și a construi ulterior în baza lor învățarea. 


Un alt aspect important al evocării este de a-l implica activ pe cel care învaţă. Învăţarea este un 
proces activ şi nu unul pasiv. Participanţii trebuie să-şi exprime cunoştinţele scriind şi/sau 
vorbind. În felul acesta, cunoştinţele fiecăruia sunt conştientizate şi este exteriorizată “schema” 
preexistentă în legătură cu un anumit subiect sau idee. Construind această schemă în mod 
conştient, participantul poate sa coreleze mai bine informaţiile noi cu ceea ce ştia deja, deoarece 
contextul necesar pentru înţelegere a devenit evident. Comunicând participanţii se sprijină și 
se completează reciproc, conturând experiențe comune. 


Durabilitatea înţelegerii depinde de procesul de corelare a informaţiilor noi cu schemele 
preexistente, de aceea un alt aspect al etapei de evocare este motivarea pentru explorarea 
subiectului şi stabilirea scopului propriu în această investigaţie. Interesul şi scopul sânt 
esenţiale pentru menţinerea implicării active a participantului în învăţare. Cînd există un scop, 
procesul de învăţare devine mai eficient. Există, însă, două tipuri de scopuri:  


- cel impus de facilitator; 


- cel stabilit de participant sau educabil.  


O învăţare durabilă poate fi asigurată dacă participantul este conştient de scopul învăţării. Fără 
un interes susţinut, motivaţia pentru reconstruirea schemelor cognitive sau pentru 
introducerea de noi informaţii în aceste scheme este mult diminuată. Pornind de la premisa că 
una din condițiile formării competențelor este disponibilitatea, evocarea este resursa 
incontestabilă pentru crearea acestei condiții. 


Etapa de evocare serveşte pentru: 


- a evoca cunoştinţele/abilităţile/atitudinea pe care participanţii le au deja; 


- a evalua informal ce cunosc deja participanţii, inclusiv concepţiile greşite sau 
miturile; 


- a stabili scopurile învăţării; 


- a axa atenţia pe subiect concret; 


- a asigura un context pentru înţelegerea ideilor noi. 
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2.REALIZAREA SENSULUI 


A doua etapă a cadrului pentru gândire, învăţare și formarea de competențe este Realizarea 
sensului. La această fază cel care învaţă vine în contact cu noile informaţii sau idei. Un 
asemenea contact poate lua forma lecturii unui text, a vizionarii unui material video, a ascultării 
unui discurs sau a efectuării unui experiment. Aceasta este etapa, în care facilitatorul are 
influenţă minimă asupra participantului, menținându-se implicarea lui activă în procesul de 
învăţare. 


Sarcina esenţială a realizării sensului, este, în primul rând, de a menţine implicarea şi interesul, 
stabilite în faza de evocare. Există diferite strategii de predare care pot fi folosite pentru a-i 
ajuta pe participanţi să rămână implicați. Un instrument util în acest sens sunt tehnicile de 
învățare, pentru că le permit participanţilor să-şi monitorizeze în mod activ înţelegerea. Etapa 
realizării sensului este esenţială în procesul de deoarece aici participanţii acoperă domenii noi 
de cunoaștere, aspect important în procesul de formare a competențelor. 


O altă sarcină la realizarea sensului este de a susţine eforturile participanţilor în monitorizarea 
propriei înţelegeri. Cei care învaţă sau citesc în mod eficient îşi monitorizează propria 
înţelegere cînd întâlnesc informaţii noi. Participanţii care ascultă o prelegere pun întrebări sau 
notează ceea ce nu înţeleg, pentru a cere ulterior explicații dar cei care învaţă în mod pasiv trec 
pur şi simplu peste aceste goluri în înţelegere, fără a sesiza confuzia sau omisiunea. 


În plus, cînd participanţii îşi monitorizează propria înţelegere, ei completează cu noi informaţii 
schemele cognitive iniţiale. Ei corelează în mod deliberat informaţia nouă cu ceea ce le este 
cunoscut. La nivelul realizării sensului se încurajează stabilirea de scopuri, analiza critică, 
analiza comparată şi sinteza etc., lucruri foarte utile în etapa a doua de formare a 
competențelor. 


Etapa Realizării sensului serveşte pentru a: 


- compara aşteptările cu obiectul învăţării; 


- revizui aşteptările sau a crea altele noi; 


- identifica punctele principale; 


- monitoriza gândirea personală; 


- face concluzii pe marginea materialului; 


- face legături personale cu sesiunea dată. 


 


 


 


3.REFLECTIA 


A treia etapă a cadrului este Reflecţia, ea fiind și etapa ulterioară în procesul de formare a 
competențelor. La această etapa participanţii îşi consolidează cunoştinţele noi şi îşi 
restructurează activ schema cognitivă iniţială, pentru a include în ea noi concepte. Pornind de 
la ideea că învăţarea înseamnă schimbare care se manifestă sub forma unui alt mod de a 
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înţelege, de a se comporta, a gândi, aceasta este etapa în care participanţii însuşesc cu adevărat 
cunoștințe și abilități noi. Această schimbare are loc doar atunci cînd cei care învaţă se implică 
activ în restructurarea tiparelor vechi, pentru a include în ele noul. 


Reflecția, ca și etapă importantă în procesul de formare a competențelor, urmăreşte câteva 
lucruri esenţiale: 


- crearea condiţiilor pentru ca participanţi să exprime în propriile lor cuvinte ideile şi 
informaţiile atestate/asimilate. 


- generarea unui schimb sănătos de idei între participanţi; Discutînd la etapa de reflecţie, 
participanţii se confruntă cu o varietate de modele de gândire. Este un moment al 
schimbării şi reconceptualizării în procesul de învăţare. În baza schemelor cognitive 
iniţiale se constituie scheme noi, completate cu informaţiile procesate în timpul învăţării. 


- Crearea contextului pentru exteriorizarea atitudinilor în raport cu cele învățate. 


Toate acestea mobilizează sistemul de cunoștințe, abilități și atitudini pe care participanţii le 
posedă la moment, lucru foarte important pentru formarea competențelor. 


Etapa de Reflecţie serveşte pentru a: 


- rezuma ideile principale; 


- interpreta ideile; 


- face schimb de opinii; 


- a avea răspunsuri personale; 


- testa ideile; 


- evalua învăţarea; 


- pune întrebări suplimentare. 


 


4. EXTINDERE 


Etapa Extindere urmează după reflecţie. Dacă la reflecție s-a conturat sistemul de 
cunoștințe, abilități și atitudini, pentru a definitiva ciclul firesc de formare a competenței este 
nevoie de a le aplica în diferite situații de integrare. Astfel corelația dintre teorie și practică 
devine evidentă. Participanţii realizează un transfer de cunoaştere. Pentru a realiza acest lucru 
ei aplică cele însuşite la programul de formare în situaţii de integrare simulate. De ex: Imaginați-
vă că…, studii de caz etc.. O altă sarcină este de a implica participanţii în rezolvarea sarcinilor în 
condiţii de integrare autentice. De ex. participanţii revin în comunităţile lor şi identifică 
probleme, soluţii, direcţii de dezvoltare strategică, etc.. 


Notă: O situație autentică înseamnă o situație reală din viață, o problemă care necesită 
rezolvare și care stimulează mobilizarea resurselor interne și externe ale participanţilor. Astfel 
ei îşi dezvoltă competenţe, care devin pe parcurs modele comportamentale obişnuite, fireşti. 
Astfel învăţarea capătă sens, sporeşte motivaţia, implicând activ aspecte intrinseci şi extrinseci. 
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TEHNICI INTERACTIVE PENTRU REALIZAREA DEMERSULUI 
DIDACTIC 


 


ASOCIERI LIBERE 


Tehnica ţine de provocarea participanţilor să se gândească la obiecte, fenomene, etc. în legătură 
cu o idee, un termen, un nume, o dată. Este eficientă pentru Evocarea din cadrul sesiunii şi 
serveşte ca suport pentru incorporarea mai multor idei în procesul de gândire. 
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Participanţii sunt încurajaţi să spună cuvintele care se asociază cu un termen, o idee, etc. Toate 
cuvintele se scriu la tablă. În baza lor, participanţilor li se poate propune să elaboreze un text, 
un enunţ, o definiţie, în funcţie de obiective. 


 


BRAINSTORMING (ASALT DE IDEI) 


Brainstorming-ul este o metodă de generare a multor idei asupra unei teme. Regula 
brainstorming-ului este ca participanţii să se gândească la multe idei și diferite idei şi să fie 
suspendate raţionamentele până când participanţii nu vor produce multe idei. Brainstorming-
ul poate contribui la „deschiderea participanţilor” pentru ca ei să se poată gândi la idei la care, 
în mod normal, nu s-ar fi gândit. Nu toate ideile lor vor fi la fel de utile, dar gândindu-se la multe 
şi diferite idei, ei pot descoperi unele din ele valoroase printre cele mai puţin importante.  


Participanţii care practică brainstorming-ul pot deveni, adesea, gânditori mai prolifici şi mai 
puţin rigizi. Brainstorming-ul poate fi efectuat de către persoane, perechi, grupuri mici sau de 
întreg grup de participanţi. Brainstorming-ul necesită doar stilou şi hârtie sau tablă şi cretă 
pentru a nota ideile. Activitatea de brainstorming trebuie să fie realizată în decurs de 10 minute 
sau mai puţin. 


Pasul 1: Prezentarea brainstorming-ului întregului grup de participanţi. 


Pasul 2: Prezentarea temei sau problemei în mod foarte clar. 


Pasul 3: Stabilirea unei limite de timp pentru soluţionarea problemei. 


Pasul 4: Încurajarea participanţilor să prezinte orice idee, indiferent cât de stranie n-ar 
fi, ce ţine de problemă. Amintiţi-le participanţilor să nu critice în nici un fel 
ideile colegilor. Încurajaţi-i să consolideze ideile colegilor. Nu acordaţi uneia 
din idei prea mult timp. 


Pasul 5: Notaţi ideile participanţilor pe măsură ce acestea sunt prezentate. 


Pasul 6: După aceasta, rugaţi participanţii să organizeze brainstorming-ul individual 
sau în perechi. 


 


                                                                     


 


 


CLUSTERING 


Clustering-ul este o modalitate de organizare grafică a informaţiei. Prin acumularea şi 
organizarea cuvintelor cheie pe marginea unui subiect sau întrebări în clustere, este posibil de 
a crea asocieri noi şi este stimulat procesul de gândire. La etapa de evocare, metoda este 
aplicată pentru stabilirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, pentru actualizarea unor 
noţiuni, categorii şi clasificări; la etapa de reflecţie - ca suport pentru prezentare sau scriere. 


 


DISCUŢIA GHIDATĂ 
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Discuţia pe marginea unui text poate fi organizată astfel ca facilitatorul să fie doar facilitator şi 
nu persoana care interoghează. Sarcina facilitatorului este de a ghida discuţia, renunțând la 
ideea de a-şi impune întrebările şi de a cere răspunsuri la ele. Pentru a aplica această tehnică, 
este important ca textul să invite la discuţie. 


Sarcina facilitatorului este de a ghida discuţia, oferind cuvântul cât mai multor participanţi. 
Facilitatorul poate ghida discuţia atât cu ajutorul întrebărilor (de interpretare, analiză, 
evaluare) despre conţinut, cât şi cu întrebările de tip “Ce credeţi în legătură cu ideea … ?” sau 
“Ce argumente “pro” sau “contra” generează ideea lui … ?” 


 


GANDESTE – PERECHI – PREZINTA (G/P/P) 


GPP este o tehnică de participare în discuţii şi de formulare în perechi a unei atitudini. Ea se 
combină cu alte tehnici de învăţare şi prezentare a soluţiilor şi cu brainstorming-ul în perechi. 
Tehnica are trei etape esenţiale: 1) activitatea individuală (de amintire, de scriere, de 
examinare a problemei, etc.); 2) discutarea rezultatelor muncii individuale în perechi 
(compararea, analiza, generalizarea, etc.) şi 3) prezentarea rezultatelor discuţiilor pentru tot 
grupul. Activitatea individuală (de examinare a problemei şi de scriere) este obligatorie. Din 
partea unei perechi poate fi făcută o singură prezentare, elaborată de comun acord. În cazurile 
când perechea nu a putut conveni asupra unei prezentări comune, facilitatorul are tot dreptul 
să nu dea cuvânt nici unuia dintre participanţi. 


Pe scurt, Gândeşte – Perechi – Prezintă este o tehnică care îi face pe participanţi să se 
gândească la răspunsuri individuale, la o întrebare pusă de către facilitator şi să-şi prezinte 
răspunsurile partenerului. Ulterior, facilitatorul invită două sau trei perechi să-şi prezinte 
răspunsurile întregului grup de participanţi. 


 


PREDAREA COMPLEMENTARĂ 


Predarea complementară ţine de etapa de Realizare a sensului, când participanţilor li se creează 
condiţiile necesare pentru a învăţa. Această metodă poate fi utilizată pentru studierea unor 
materiale, care constă în parcurgerea minuţioasă şi atentă a textului. Pentru aplicarea tehnicii, 
elevii participanţii lucrează în echipe a câte 3-5 persoane. Participanţii citesc în linişte primul 
alineat. Participantul cu rol de facilitator generalizează ce a fost citit, pune câteva întrebări la 
care trebuie să răspundă colegii din echipă sau răspunde la întrebările lor (facilitatorul decide 
modalitatea), face precizările necesare, dacă există incertitudini şi neclarităţi, face nişte 
previziuni asupra alineatului următor, alege o altă persoană pentru rolul de facilitator. 
Procedura este repetată în mod similar pentru fiecare fragment. 


 


SCRIEREA LIBERĂ / FREEWRITING 


Scrierea liberă / freewriting este o tehnică de formare a abilităţii de a-şi ordona gândurile şi de 
a-şi orienta imaginaţia. Aplicarea freewriting-ului serveşte pentru acumularea de idei, pentru 
începerea unei activităţi de scriere. Participantul trebuie să scrie fără a se opri, să noteze orice 
asociaţii şi gânduri, care îi vin în minte şi fără a discuta cu cineva subiectul pe parcursul timpului 
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alocat. Este corect ca şi facilitatorul să scrie o dată cu participanţii. La expirarea timpului, 
facilitatorul va solicita lectura unor scrieri libere în faţa grupului întreg. 


SINELG 


SINELG - Sistem Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii - este o tehnică 
de lectură interogativă / analitică a unui text, practicată la etapa de Realizare a Sensului, după 
ce, în cadrul evocării, s-au actualizat unele informaţii. SINELG este un mijloc de monitorizare a 
înţelegerii textului şi o modalitate de a face lectura textului ştiinţific funcţională. Participanţii 
vor citi textul utilizând semne şi apoi vor plasa informaţia în tabel sau vor discuta despre 
semnele aplicate. 


V- cunoscut 


 


+ nou 


 


– contradictoriu 


 


? necesită documentaţie 


    


 


Apoi, există o discuţie despre presupuneri /cunoştinţe anterioare şi confirmare / apelări. 


Ştiu/Vreau să ştiu/Învăţ (Ş-V-Î) 


Activitatea Ş-V-Î poate fi utilizată pentru a structura toată sesiunea. În cadrul acestei tehnici, 
participanţii sunt rugaţi să se gândească la ceea ce ştiu deja despre tema lecţiei, să pună 
întrebări despre ea şi să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Teoria învăţării ne spune că 
învăţarea activă este mai bună decât învăţarea pasivă. Participanţii învaţă cel mai bine atunci 
când ei (1) îşi aduc aminte ceea ce cunosc deja, (2) pun întrebări, (3) îşi confirmă cunoştinţele 
noi. Această metodă îi ajută să le facă pe toate trei. Numărul participanţilor: de la şase la şaizeci. 


Pasul 1: Începeţi prin a menţiona tema şi a-i ruga pe participanţi să se gândească la ceea 
ce ştiu deja despre aceasta. Astfel participanţii îşi enumeră ideile şi le 
împărtăşesc partenerului înainte de a răspunde. 


Pasul 2: Creaţi o diagramă Ş-V-Î pe tablă sau pe hârtie. 


Ce ştim? Ce vrem să ştim? 


 


Ce am învăţat? 


 


   


 


Pasul 3: Rugaţi participanţii să-şi amintească ce ştiu despre temă. Notaţi ideile lor în 
coloana marcată Ce Ştim? Le puteţi organiza gândurile în categorii, pe măsură 
ce le primiţi. 


Pasul 4: Acum rugaţi participanţii să se gândească la întrebările pe care le au referitor 
la temă. Ei pot începe prin revizuirea a ceea ce cunosc şi găsirea domeniilor în 
care cunoştinţele lor sunt incomplete. Scrieţi întrebările lor pe diagrama din 
coloana marcată Ce Vrem să Ştim? Puteţi adăuga întrebările proprii. 
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Pasul 5: Participanţii trebuie să citească textul acum (sau să asculte o lectură sau să 
facă alt tip de investigaţie). Lor li se reaminteşte să caute răspunsuri la 
întrebările lor şi idei noi pe care nu le-au anticipat. 


Pasul 6: Participanţii prezintă lucrurile pe care le-au învăţat din text. În primul rând, ei 
prezintă răspunsurile pe care le-au găsit la întrebările lor după care prezintă 
orice alte idei interesante sau importante pe care le-au descoperit. Facilitatorul 
le notează pe diagrama din coloana marcată Ce am Învăţat? 


 


STUDIUL DE CAZ 


Studiul de caz este o metodologie de cercetare tipică pentru sociologie. El se bazează pe o 
investigaţie profundă a unei persoane, grup sau eveniment pentru a explora cauzele în vederea 
depistării principiilor de bază. Facilitatorul trebuie să selecteze o situaţie relevantă care le 
permite participanţilor să aplice şi să-şi dezvolte competenţele. De obicei, facilitatorul trebuie 
să ofere un ghid (cel puţin -5 întrebări sau sarcini) pentru analiza cazului selectat. 


Deoarece Studiul de Caz ca tehnică de predare-învăţare va fi des utilizată în cadrul programului 
de formare continuă, fiecare sesiune care va implica Studii de Caz, va oferi şi exemple de 
întrebări cu care să se lucreze.   


  


MINI-PRELEGEREA / PREZENTAREA INTERACTIVA 


Este o tehnică de prezentare a informației noi şi este utilizată preponderent la etapa de 
Realizare a sensului. Facilitatorul asigură implicarea activă a participanţilor în asimilarea 
informației prin respectarea următoarelor condiții: discursul (monologul) 
facilitatorului/prezentatorului poate dura până la 10 minute; facilitatorul formulează întrebări 
(retorice sau adresate elevilor) care mențin motivația şi asigură procesarea informației 
prezentate. 


 
 
 


 


 


MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE   
PUBLICE 


Sesiunea 1: Importanța Relațiilor Publice în cadrul unei întreprinderi –de 
ce avem nevoie de PR; Managementul clienților; Relațiile publice ca proces 


Obiective • evidenţierea importanței relațiilor publice în cadrul unei 
întreprinderi; 


• familiarizarea cu procesul de relaţii publice; 
• evedenţierea rolului tehnologiilor moderne în procesul de 


relaţii publice. 
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Cuvinte cheie Relații publice, client, proces, tehnologii moderne, performanţă, 
Feed-back, interesul publicului, sat global. 


Durata 
sesiunii 


105 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciții 
practice 


Care este imaginea Apă-Canal în localitatea dvs.? Cum este instituția 
percepută de beneficiari? Sunteți mulțumiți de această imagine sau dorim 
o schimbare? Dacă da, atunci în ce direcție, care e imaginea (poziționarea) 
dorită? După câte o persoană din fiecare grup spune care este părerea 
grupului.Notați ideile dvs, în spațiul de mai jos: 


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


Auto-
evaluarea 


• Avem nevoie de departament / specialist relații publice în cadrul 
organizației? De ce da sau de ce nu? 


• Avem nevoie de o pagină web (site) a organizației? De ce da sau de 
ce nu? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. ANDREICI D. , PR-ul azi – PR-ul acum 10 
ani, https://andreicidragana.wordpress.com/category/este-vorba-de-
pr/ 


2. MARSHALL Mc., Mass-media sau mediul invizibil, Bucureşti, 
Editura Nemira, 1997, p. 107. 


3. PAVLIK J.V.,  Mapping the Consequences of Technology on Public 
Relations". Copyright Institute for Public Relations. Iunie 2008 


4. WILCOX  DENIS L., și colaboratorii Relații publice. Strategii și 
tactici, , 2000, pp. 5 -7 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 
 
 


MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 
Sesiunea 2: Cadrul legal in relatiile cu clienţii 


Obiective • familiarizarea cu  cadrul legal în relațiile cu clienții; 
• familiarizarea cu contractarea, evidenţa clienților.  
• analiza reclamațiilor și sugestiilor. 



https://andreicidragana.wordpress.com/category/este-vorba-de-pr/

https://andreicidragana.wordpress.com/category/este-vorba-de-pr/
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Cuvinte  
cheie 


Lege, contract, contract de prestări servicii, părţile contractante, 
legiutorul, persoana fizică, persoana juridică, datele cu caracter 
personal,  reclamații, sugestii. 


Durata 
sesiunii 


90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de caz, 
exerciţii practice. 


Exerciții 
practice  
 


1. Cine este responsabil de contractarea cu clienții? Este nevoie de avut o 
strategie, politică, proceduri pentru a reglementa procesul de 
contractare cu clienții în cadrul întreprinderii unde activați? Notați 
ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


2. Care sunt avantajele și dezavantajele diversificării serviciilor 
prestate? Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


3. Cum sunt înregistrate adresările clienților? Notați ideile Dvoastră. în 
spațiul de mai jos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


Auto-
evaluarea 


• Cine este responsabil de contractarea cu clienții? 
• Este nevoie de avut o strategie, politică, proceduri pentru a reglementa 


procesul de contractare cu clienții în cadrul întreprinderii unde 
activați? 


• Cum putem explica noi obiectul contractului real prestat? 
• Ce servicii putem presta adăugător la cel de baza? 
• Cum recepționăm înscrisurile? 
• Cui transmitem spre păstrare înscrisurile? 
• Cum recepţionăm și /redericționăm o adresare? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. SANNEN A., CAIAN S., ş.a.,  Manualul Naţional al Operatorilor de Apă şi 
Canalizare, Bucureşti, 2008 







 


21 


2. LEGEA CU PRIVIRE LA PETIȚIONARE nr.190 din 19.07.1994, cu 
modificarile ulterioare; Notă: Vezi Hot. Parl. nr.191 din 19.07.94 
"Pentru punerea în  aplicare a Legii cu privire la petiţionare" 


3.  LEGEA CU PRIVIRE LA ACCES LA INFORMAȚIE nr.982 din 
11.05.2000, cu modificarile ulterioare; Publicat : 28.07.2000 în 
Monitorul Oficial Nr. 88-90 art Nr : 664 


4. LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 793 din 10.02.2000. cu 
modificarile ulterioare; Publicat : 18.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 
57-58     art Nr : 375     Data intrarii in vigoare : 18.08.2000 


5. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
nr. 133 din  08.07.2011; Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 
170-175     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 14.04.2012 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE 
PUBLICE 


Sesiunea 3: Politici de lucru cu clienţii 
Obiective: • analiza ghișeului unic de deservire;  


• familiarizarea cu adoptarea inovațiilor de către clienți; 
• evedenţierea responsabilităților specialistului relații publice. 
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Cuvinte  cheie Clienți,ghișeul unic,  managementul clienților, inovaţii, produs, 
serviciu, politici de comunicare, Curba lui Rogers, departamentul 
relații publice, specialistul relații publice. 


Durata 
sesiunii 


90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciții 
practice  
 


1. Descrieți pe scurt o situație când cineva nu v-a ascultat și a venit 
imediat cu o soluție. Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


2. Ce vă încurcă sa-i ascultați pe alții. Notați ideile Dvoastră. în spațiul 
de mai jos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


Auto-
evaluarea 


• Care sunt elementele de bază ale procesului de comunicare 
interumană? 


• Cum este realizată meoda gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi 
și apoi să fii înțeles”? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. COVEY R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura 
Alfa, pp. 222-246 


2. Das Kommunikationsquadrat,  
http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71 


3. TRAN V., STĂNCIUGELU I., Teoria comunicării, Ed. a 2-a, rev., 
Bucureşti, 2003, pp. 16-17 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 


Sesiunea 4.  Calitatea serviciului cu clienţii 
Obiective: • familiarizarea cu procesul de comunicare;  


• familiarizarea cu Modelul „celor 4 urechi”; 



http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71
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• familiarizarea cu gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii 
înțeles”. 


Cuvinte cheie:  Comunicare, emiţător, canal informaţie, receptor, feedback, modelul 
„celor 4 urechi”, ascultarea empatică. 


Durata 
sesiunii 


105 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciții 
practice  
 


1. Descrieți pe scurt o situație când cineva nu v-a ascultat și a venit 
imediat cu o soluție. Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


2. Ce vă încurcă sa-i ascultați pe alții. Notați ideile Dvoastră. în spațiul 
de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


Auto-
evaluarea 


• Care sunt elementele de bază ale procesului de comunicare 
interumană? 


• Cum este realizată meoda gândirea „Încearcă mai întâi să înțelegi și 
apoi să fii înțeles”? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. COVEY R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura Alfa, pp. 
222-246 


2. Das Kommunikationsquadrat,  
http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71 


3. TRAN V., STĂNCIUGELU I., Teoria comunicării, Ed. a 2-a, rev., 
Bucureşti, 2003, pp. 16-17 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 


Sesiunea 5.  Instrumente de comunicare cu clienţii 
Obiective: • fameliarizarea cu  limbajul  corpului; 


• evedenţierea principiilor distanții zonale; 



http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71
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• evedenţierea rolului fiecărui gest în limbajul corpului; 
• identificarea interacţiunilor dintre limbajul corpului şi limbajul 


scris; 
• evedenţierea procesului scriere a comunicatului de presă. 


Cuvinte 
cheie:  


Limbajul  corpului, gesturi,  distanțele zonale, limbajul scris, comunicat 
de presă, piramida inversă. 


Durata 
sesiunii 


105 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciții 
practice  
 


1. Reprezentaţi mai jos regurile comunicatului scris a planului 
intreprinderii furnizoare de servicii de alimentare cu apa si 
canalizare Notați ideile Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


2. Este posibilă falsificarea limbajului trupului nostru? Notați ideile 
Dvoastră. în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


Auto-
evaluarea 


• Ce înţelegeţi prin limbajului trupului ? 
• Care  sunt caracteristicile limbajului trupului ? 
• Enumeraţi principiile directoare pentru comunicarea scrisă. 
• Identificaţi care este structura unui comunicat de presă: piramida 


inversă ? 
• Care este corelaţia dintre politicile sectoriale şi cele teritoriale? 
• Enumeraţi care sunt cele mai des utilizate genuri ale comunicării în 


scris? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. COVEY R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura Alfa, pp. 
222-246 


2. TRAN V., STĂNCIUGELU I., Teoria comunicării, Ed. a 2-a, rev., 
Bucureşti, 2003, pp. 16-17 


3. PEASE P., Limbajul trupului, Allan Pease, Editura Polimark, 
Bucureşti, 1997 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL I. MANAGEMENTUL CLIENȚILOR ȘI RELAȚIILE PUBLICE 


Sesiunea 6.  Managementul conflictelor şi comunicarea de criza în PR 
Obiective • conștientizarea necesității studierii managemntului conflictului; 


• evedenţierea cauzelor apariţiei conflictului; 


• familiarizarea cu principalele strategii de soluționare a conflictelor; 
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• conștientizarea necesității comunicării eficiente cu publicul pe 
parcursul unei crize. 


Cuvinte 
cheie: 


Conflict, criză, cauzele conflictului,strategii de soluționare a 
conflictelor, aisbergul conflictului, modelul Thomas-Kilmann. 


Durata 
sesiunii 


105 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciții 
practice 


1. Enumeraţi situaţiile cînd conflictele au un rol pozitiv. Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


2. Care sunt regulile de comunicare în timpul unui eveniment de 
criză ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 


Auto- 
Evaluare 


• Ce strategii de soluționare a conflictelor cunoaşteţi ? 
• Care sunt cele 3 faze ale managementului de criză? 
• Ce lecții trebuie să însușească întreprinderi furnizoare de servicii 


de alimentare cu apă şi canalizare în timpul unei crize ? 
Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. CLOKE K., GOLDSMITH J., Resolving Conflicts at Work, San Francisco: 
Jossey-Bass, 2000 


2. Dicționarul explicativ al limbii române 
3. KENNETH W. TH., KILMANN R.,  The Joy of Having Created the TKI 


Assessment, 2015, http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-
thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki 


4. SUPORT DE CURS MANAGEMENTUL CRIZELOR, România Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş” 
Arad 


Vizită de 
studiu 


Vizită la Întreprinderea Municipală”Apă-Canal”Chișinău 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 
 
 
 



http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki

http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 1. Managementul tehnic și operațional al rețelelor de AAC 
Obiective • familiarizarea cu importanța managementului rețelelor de alimentare cu 


apă și canalizare în managementul serviciilor publice; 
• identificarea componentelor managementului rețelelor de alimentare cu 


apă și canalizare; 
• enumerarea cerințelor pentru implementarea unui management al 


rețelelor de AAC; 
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• discutarea situației actuale a Republicii Moldova privind managementul 
rețelelor de AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme 
cheie: 


serviciilor publice, managementul tehnic, rețelelor de AAC, Planul de 
management al activelor, cerințe , obiective, strategii, inventar, 
monitorizare, evaluare. 


Durata 
sesiunii 


90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exercițiu    1. Enumeraţi Indicatorii de performantă(IP) aplicabili atât pentru 
sistemele de apă .Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 


2. Care sunt posibilitățile de finanțare a planului de managementa al 
rețelelor de AAC ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


 
Auto 
evaluarea 


• Care sunt cerințe pentru implementarea unui management al 
rețelelor de AAC? 


• Care  este situația actuală înRepublica Moldova privind 
managementul rețelelor de AAC? 


•  Cine dezvoltă baza de date a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare?  


• Cine evaluează gradului de uzură și a performanței rețelelor de AAC? 
Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
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epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 2. Evaluarea gradului de uzură a rețelelor de AAC 
Obiective 


 


• Familiarizarea cu evaluarea gradului de uzură a rețelelor de AAC; 
• Dezvoltarea abilităților de întreținere și reparații a rețelelor de AAC; 
• Însușirea valoarei activelor a rețelelor de AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme 
cheie: 


Uzură, rețelele, valoarea activelor, criticitatea, întreținere, reparații. 







 


30 


Durata 
sesiunii 


90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Caracterizaţi uzura morală a rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


2. Care sunt paşii de  Evaluare a criticității în cadrul unui sistem de 
alimentare cu apă și canalizare? Notați ideile Dvoastră în spațiul de 
mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Care este durata de viată rămasa în cadrul unui sistem de alimentare 


cu apă și canalizare? 


• Explicați analiza probabilitătii de defectare? 


• Caracterizați cele mai uzuale costuri, care sunt luate în considerare 
la evaluarea financiară a unui activ. 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii intreprinderii 
București , Editura științifică și enciclopedică , 1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a apei, 
Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO nr.071 
din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi 
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri 
de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 2008 
8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 


EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare a 
localităților Indicativ NP 133 – 2013 
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9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, Editura 
Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A SISTEMELOR 
de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 3. Analiza întreținerii și planificarea acesteia 
Obiective 


 


• Familiarizarea cu exploatarea și intreținerea rețelelor de alimentare cu 
apă și canalizare; 


• Dezvoltarea abilităților de repararea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. 
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Cuvinte şi 
sintagme 
cheie: 


Echipament, exploatare, intreținere, rețelele de alimentare cu apă și 
canalizare, operare, reabilitare, reînnoirii,verificare, mentenanța.
  


Durata 
sesiunii 


90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Operatorii de apă, trebuie să ia în calcul durata de viață a rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare şi perioadă în care acestea trebuie 
menținute în exploatare, înainte de a-l înlocui ? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


2. În ce constă lucrările de mentenanţă la reţeua de distribuţie a apei 
potabile? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• La ce se referă activitățile de exploatare și întreținere (O&I)? 


• Explicați mentenanței rețelelor de alimentare cu apă? 


• Caracterizați opțiunile de bază a gestionării rețelelor de alimentare 
cu apă și canalizare în timp. 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii intreprinderii 
București , Editura științifică și enciclopedică , 1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a apei, 
Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO nr.071 
din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi 
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri 
de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 2008 
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8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare a 
localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, Editura 
Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A SISTEMELOR 
de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 4. Planificarea reabilitării și reînnoirii rețelelor de AAC 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul de reabilitare a sistemului de distribuție; 
• dezvoltarea abilităților  în analiza costurilor pe ciclu de viată a 


rețelelor de AAC; 
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• familiarizarea cu procesul de  înlocuire a rețelelor de alimentare cu 
apă și canalizare. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planificare, reţele, alimentare cu apă și canalizare, exploatare, 
întreținere, reabilitare, înlocuire, tarif, ciclu de viată a rețelelor. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii de 
caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Dacă rețeaua nu poate fi reparată și intreținuta la costuri 
acceptabile pe durata de viață, adică costul total de reabilitare, 
reparații și întreținere pe durata de viață ramase este mai mare 
decât costul de inlocuire, activul trebuie înlocuit și este necesar de 
inclus în Planul de Investiții Capitale? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


2. Analiza costurilor pe ciclu de viată stă la baza deciziilor cu privire 
la investiții, pentru identificarea rețele de alimentare cu apă și 
canalizare? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea • Planificarea întreținerii, reabilitării și înlocuirii rețelelor de 


alimentare cu apă și canalizare include estimarea costurilor 
asociate planurilor respective? 


• Înlocuirea activelor se poate face în cadrul unui program de 
înlocuiri sau în cadrul unui plan de îmbunățățiri capitale? 


• Caracterizați cele patru opțiuni de bază în gestionarea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare în timp. 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 
 
 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii intreprinderii 
București , Editura științifică și enciclopedică , 1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
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comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 5. Managementul pierderilor de apă 
Obiective 


 


• evedenţierea importanței reducerii pierderilor de apă; 
• identificarea  problemelor legate de pierderile de apă; 
• familiarizarea cu tipurile de pierdere de apă; 
• familiarizarea cu metode de combatere a pierderilor de apă. 
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Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Reţele, alimentare cu apă și canalizare, pierderi de apă, 
suprasolicitare, consumul exagerat. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Măsurile de control a pierderilor de apă condud la dezvoltarea 
unei industrii specializate în acest domeniu, precum : 
producerea de echipamente de detectare rapidă a 
pierderilor,producerea de materiale mai bune pentru conductele 
de transport? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


2. Urmărirea consumului zilnic de apă în localitate, prin 
înregistrarea orară a valorilor sau înregistrarea continuă ,arată 
că noaptea valorile debitelor ajung la nivele reduse și se menține 
timp îndelungat 5-6 ore? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai 
jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea • Valoarea UARL poate fi considerată ca un indicator de 


performanță,pentru urmărirea variației acesteia în timp,valoare 
care nu scade decât urmare a unor important măsuri de control 
a pierderilor de apă? 


• Controlul pasiv al pierderilor poate fi rentabil ca preț doar atunci 
cand sursa de apa este abundentă, ieftină din punct de vedere al 
costulrilor de producție? 


• Preluarea unui debit mai mare decât cel normat duce la scăderea 
presiunii în rețea cu toate consecințele aferente. Această apă 
poate fi plătită sau nu? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
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comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 6. Managementul riscurilor în alimentarea cu apă potabilă 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul managemement al riscului; 
• dezvoltarea abilităților în analiza  riscurilor  pentru întreprindere; 
• familiarizarea cu măsuri de atenuare a unui risc în alimentarea cu 


apă potabilă. 
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Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Risc, managementul riscului, managementul resurselor de apă 
integrat, triungul managementului activelor, pericol, schimburi 
complexe. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. În vederea creării unei baze de date este necesar ca toate 
accidentele, care s-au înregistrat în alimentarea cu apă să fie 
înregistrate și evidenţiate? Notați ideile Dvoastră în spațiul de 
mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Managerii pot lua decizii economice fără să ia în considerare 
potenţialele pericole impuse asupra altora (costuri exprimate), 
în situaţia în care cheltuielile insuficiente prevăzute pentru 
staţiile de epurare duc la transferul riscului de poluare către toţi 
utilizatorii de apă din aval, inclusiv asupra florei şi faunei de care 
depinde calitatea cursurilor de apă? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea • Care sunt pași de urmat în managementul riscului? 


•  Care sunt etapele procesului de evaluare a riscului? 


• Managementul riscului este o problemă distributivă, ce implică 
schimburi complexe şi o realocare a bunăstării reale între 
diferite grupuri de interese, economice şi sociale? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
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epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 7. Balanța apei 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul întocmirea balanței apei; 
• indentificarea elementelor component a balanței apei; 
• familiarizarea cu etapele auditului rețelei de distribuție. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Apa, balanței apei, auditului rețelei de distribuție, pierderi 
aparente, cartea construcției. 
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Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Auditul are scop să asigure elementele necesare pentru luarea 
unei decizii corecte privind îmbunătățirea modului de 
funcționare, îmbunătățirea performanțelor tehnologice, 
îmbunătățirea performanțelor economice, creșterea siguranței? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Ce teoremă arată că cca. 20 % din numărul de sectiuni cu pierderi 
mari de apă realizează 80 % din volumul pierderilor? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea 


• Sunt necesare date statistice precum: număr de avarii,tipul 
lor,modul de remediere,costul reparațiilor,durata 
reparației,strategia de reabilitare/rezolvare a sistemului, 
datoriile firmei ? 


•  Când se recomandă realizarea auditului? 


•  Care sunt elementele componente a balanței apei? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 
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8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 8. Managementul presiunilor în rețelele de apă 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul managementului presiunilor în rețelele 
de apă; 


• indentificarea factori care influențează scurgerile din sistemele de 
distribuție; 


• familiarizarea cu metode de reducere a presiunii. 
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Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Management, rețea de distribuție, scurgerile din sisteme, metode 
de control al pierderilor, calitatea materialelor și a execuției. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Reducerea pierderilor prin controlul presiunii este probabil 
cel mai rapid și simplu mod de reducere a pierderilor vizibile 
și invizibile într-un sistem? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Accesul la date permite monitorizarea nivelului de apă din 


rezervoare, putând fi urmărit modul de umplere? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


Auto 
evaluarea 


• Folosirea vanelor de reducere a presiunii este cea mai uzuală 
metodă de scadere a presiunii în rețelele de distribuție? 


•  Printre cauzele mișcărilor solului sunt modificările de umiditate 
în solurile argiloase, schimbările de temperatură, ridicările din 
cauza înghețului și scufundarile? 


•  Corodarea conductelor din beton sau azbociment poate fi 
cauzată de soluri sau ape cu continut ridicat de sulfati? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


12. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


13. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


14. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


15. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


16. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


17. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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18. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


19. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


20. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


21. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


22. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 9.GIS pentru sistemul de alimentare apă și canalizare 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul întocmirea balanței apei; 
• indentificarea elementelor component a balanței apei; 
• familiarizarea cu etapele auditului rețelei de distribuție. 
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Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Sistem Informatic Geografic, program, echipamente, 
norme ,metode, date spaţiale,   


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. GIS poate fi folosit pentru a sprijini dezvoltarea unor modele 
hidraulice pentru sistemele de apă și canalizare, dar și zonele 
inundabile? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


2. Programele de tip GIS sunt foarte utile pentru realizarea unor 
aplicații ce presupun managementul resurselor distribuite 
spațial? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea 


• Care sunt cele mai importante domenii de aplicabilitatea GIS-
ului? 


•  Când se recomandă realizarea auditului? 


•  Sistemul de înregistrare al imaginilor se face prin intermediul 
unor griduri cu pixeli bidimensionali sau rastere? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL II. MANAGEMENTUL REȚELELOR DE APROVIZIONARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE 


Sesiunea 10. Legislația Republicii Moldova în managementul rețelelor de 
AAC 


Obiective 


 


• familiarizarea cu capitolul XVI ”Mediul Înconjurător” din Acordul de 
Asociere la Uniunea Europeană; 


• familiarizarea cu legislaţia Republica Moldova ce reglementează 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 


• familiarizarea cu Regulamentul privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, Directivele 
Comunitare, legislaţia aplicabilă, mediul înconjurător, cooperare. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare trebuie 
realizată cu respectarea prevederilor obligatorii ale actelor 
legislative, normativelor și standardelor, normelor și regulilor 
sanitare, valorilor particularităților de consum al acestor servicii, 
limitelor devierilor lor și condițiilor contractului? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


2. Calcul consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează 
în conformitate cu prezentul Regulament, de către fiecare 
operator care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare ținând cont de calitatea apei la sursă? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 


evaluarea 
• Este  important rolul operatorilor de servicii în activitățile de 


elaborare și implementare a Planului Național de pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016? 


•  Cooperarea vizează protejarea și reabilitarea calității mediului, 
utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea 
măsurilor la nivel internațional? 
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•  Care sunt actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, 
care stabilesc proceduri de organizare şi tehnici legislative a 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. DUMITRESC M., ALTAR S., Enciclopedia conducerii 
intreprinderii București , Editura științifică și enciclopedică , 
1981 


2. CALOS S., CONTĂŞEL M.A., BALMUŞ L., Reţele de distribuţie a 
apei, Chişinău, 2004. 


3. GIURCONIU M., MIREL I., Construcții și instalații hidroedilitare, 
Editura de Vest, Timișoara, 2002  


4. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 656 DIN 27.05. 2002 cu privire 
la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor 
comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, Publicat în MO 
nr.071 din 06.06.2002 art.750 


5. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 950 DIN 25.11. 2013 pentru 
aprobarea ”Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 


6. LEGEA NR.303 DIN 13.12.2013 a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 


7. Manualul național al operatorilor de apă și canalizare București 
2008 


8. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA , EXECUȚIA ȘI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților Indicativ NP 133 – 2013 


9. ȚUȚUREA M., Manual de inginerie economică, Cluj Napoca, 
Editura Dacia ,2000 


10. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE a județului Satu Mare 


11. REGULAMENT PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A 
SISTEMELOR de alimentare cu apă și canalizare,  Chișinău 2005 


Vizită de studiu Vizită la Întreprinderea Municipală”Apă-Canal”Chișinău 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 1. lmportanța managementului financiar 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele definiri a managementului financiar; 
• familiarizarea cu rolul managementului financiar; 
• analiza elementelor principale ale managementului financiar; 
• evedenţierea şi analiza funcțiilor managementului financiar; 
• evedenţierea procesului de organizare a departamentului financiar-


contabil. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Management, financiar, control financiar, decizii financiare, 
obiective financiare, activităţi centrale. 


Durata sesiunii 60 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. În vederea îndeplinirii atribuţiilor și realizării funcțiilor specifice 
managementului financiar, este necesar ca întreprinderea să 
dețină personal calificat în posturi ce reclamă competențe 
decizionale? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Este posibil ca sumele de finanţare să fie obţinute prin vânzarea 
de active, împrumuturi bancare sau contractarea de credite de la 
furnizori? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea 


• Previziunea financiară este o componentă a previziunii generale 
a întreprinderii? 


•  În domeniul financiar se realizează activităţile de cea mai mare 
importanță pentru întreprindere, pentru acţionari, clienți? 


•  Desfăşurarea activităţii, de către managerii financiari, în condiţii 
de performanţă şi calitate managerială prezumă condiţie 
primordială a conducătorilor compartimentelor financiare ? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
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Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 
 


 



http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-

http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 2: Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din 
perspectiva managementului financiar 


Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele aspecte ale previziunii, prognozei, 
estimării, analizării veniturilor/vânzărilor; 


• familiarizarea cu metode și tehnici de previzionare/analiză a 
veniturilor/vânzărilor; 


• analiza Indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în 
sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar; 


• analiza sistemul de evaluare al vânzărilor/veniturilor. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Management, financiar, previzionarea, analiza, venituri, cheltuieli, 
perspectiva, metode , tehnici 


Durata sesiunii 315 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Ajustarea exponențială reprezintă o sumă ponderată a tuturor 
datelor din trecut ale unei serii dinamice, cu ponderea cea mai 
mare plasată asupra celei mai recente informații? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Venitul din vânzarea apei către restul consumatorilor reprezintă 
venitul realizat către toți ceilalți consumatori ai companiei de 
apă, mai puțin către populație? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea 


• Consumul de energie electrică folosită pentru producția apei și 
distribuția ei, se raportează la volumul de apă produsă? 


•  Metoda de calculaţie a costului standard prevede stabilirea unor 
standarde (norme) în baza normelor de consum al materialelor, 
normativelor costurilor cu personalul? 


• Dacă informațiile care ne stau la dispoziție nu clarifică cu 
exactitate schimbările survenite, se va proceda la cercetarea mai 
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amănunțită a situației descoperite, inclusiv până la nivel de 
factură, chitanțe, furnizori, etc.? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 



http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-

http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-
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Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 


MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 3: Principalii indicatori financiari în domeniul Apă-Canal, analiza 
financiară și rapoartelefinanciare 


Obiective 


 


• familiarizarea cu principalII indicatori financiari în domeniul Apă-
Canal, analiza financiară și rapoartelefinanciare; 


• familiarizarea cu sursele de date şi organizarea muncii de analiză; 
• analiza procesului de întocmire a rapoartelor financiare constituie 


principala etapă de finalizare a procesului contabil; 
• analiza structurii bilanțiere și (dez)echilibrul bilanțier. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Indicatori financiari, Apă-Canal, analiza financiară, rapoart 
financiar, surse de date, indicatori de performanţă. 


Durata sesiunii 105min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Datorită numărului mare de indicatori, este util să ne gândim la 
aceştia în funcţie de categorii mai largi bazate pe ce aspecte de 
performanţă sunt destinaţi să detecteze? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


2. Un furnizor este în primul rând interesat de lichiditatea 
companiei, pentru că drepturile sale sunt, în general, pe termen 
scurt şi atunci capacitatea companiei de a plăti e cel mai bine 
reflectată prin indicatorii de lichiditate? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea 


•  Ce categorii de indicatori cuprinde analiza financiară? 


•  Valoarea pe care o aduce utilizarea indicatorilor într-o analiză 
constă în faptul că permit analistului să evalueze perfomanţele 
din trecut, să evalueze situația financiară actuală a companiei și 
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să obțină perspective utile pentru estimarea rezultatelor 
viitoare? 


• Egalitatea bilanțieră înseamnă că întotdeauna activele sunt egale 
cu pasivele. Activele sunt mijloacele (bunuri și drepturi) aflate la 
dispoziția societății pentru a produce vânzări, și, ulterior, 
numerar? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
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New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 4: Prioritizarea și planificarea investițiilorpe termen lung 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări ale noțiunilor de investiții și 
proiect; 


• familiarizarea cu procesul de planificare a investițiilor pe termen 
lung; 


• evedenţierea indicatorilor principali ai proiectului pentru 
prioritizarea; 


• analiza structurii investiţiilor ca proces. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Investiții, proiect, ciclul de viață al proiectului, sistemele de 
alimentare cu apă și de canalizare, evaluare, eficienţă economică 
programe de investiții multianuale.  


Durata sesiunii 105min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețeaua de 
apă (indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, 
deoarece ambele ar putea avea drept rezultat schimbarea 
numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces la apă 
prin conducte, numărul persoanelor cu acces la apă tratată, 
numărul persoanelor aprovizionate cu apă din sonde arteziene 
reperezintă rezultat sau produs? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Procesul investițional este marcat de o complexitate deosebită, 


generate atât de derularea sa sub influenţa factorului timp (în 
care pot fi întâlniți diferiţi factori economici perturbatori), cât şi 
datorită volumului mare de resurse care sunt implicate (de 
natura financiară, umană, materială etc.).? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


Auto 
evaluarea 


•  Teoreticianul Harold Kerzner definește proiectul ca o serie de 
activități și sarcini care au obiective specifice ce nu trebuie 
îndeplinite ținând cont de anumite specificații, cu un început și 
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un sfârșit bine definite, având un buget limitat și utilizând 
resurse umane și materiale ? 


•  Organizaţiile bine conduse au cel puţin patru categorii de 
obiective: profitabilitatea, este cea care furnizează resurse 
pentru activitatea viitoare? 


• Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de 
investiții, contribuind la construcţia susţinerii publice a 
programelor de investiții? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 
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18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 5: Planificarea financiarăși managementul financiar prin bugete 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesul de planificare bugetară; 
• familiarizarea cu instrumentele şi tehnicile de planificare financiară 


utilizate de companiile de apă; 
• evedenţierea persoanelor responsabile cu planificarea financiară; 
• analiza avantajelor/dezavantajelor managementului prin bugete; 
• analiza etapelor principale ale managementului prin bugete. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planificare, prognoza financiară,  buget, instrumente, tehnici, 
managementul prin bugete, Plan de acțiune, model de Buget,  
model Venituri, model Cheltuieli. 


Durata sesiunii 90min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Compania de apă evaluează probabilitatea de realizare a 
proiecții, obiective şi elaborează un răspuns (un plan financiar) 
pentru a diminua consecințele financiare defavorabile? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Conducerea companiei va pregăti un document de referință prin 


care stabilește liniile directoare și importante ce trebuie incluse 
în bugetul pentru anul viitor? Notați ideile Dvoastră în spațiul de 
mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
• Cheltuielile aferente biroului UIP (Unitatea de Implementare a 


Proiectelor), este biroul din cadrul companiei de apă care se 
ocupă cu gestionarea și implementarea proiectelor din fonduri 
europene? 


• Impozitul de profit va fi utilizat cel în vigoare la întocmirea 
bugetului iar în cazul modificării cotei de impozitare se va 
modifica bugetul ? 


• Managementul prin bugete reprezintă unul dintre cele mai 
utilizate sisteme de management? 
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Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală – 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 6: Calcularea tarifelor bazată pe principiul acoperirii costurilor 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări generale referitoare la 
analiza costurilor pentru calcularea tarifelor; 


• familiarizarea cu metodele de calculare a tarifelor bazată pe 
principiul acoperirii costurilor; 


• evedenţierea influenței inflației asupra tarifelor serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare; 


• analiza prevederilor Metodologiei de calculare a tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apă. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Costuri, tarife, gradul de suportabilitate, inflație, tariful real, 
tariful nominal, tarife prevăzut. 


Durata sesiunii 170min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. numărul clădirilor/gospodăriilor casnice colectate la rețeaua de 
apă (indiferent de faptul dacă rețeaua este nouă sau reabilitată, 
deoarece ambele ar putea avea drept rezultat schimbarea 
numărului conectărilor), numărul persoanelor cu acces la apă 
prin conducte, numărul persoanelor cu acces la apă tratată, 
numărul persoanelor aprovizionate cu apă din sonde arteziene 
reperezintă rezultat sau produs? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 


2. Procesul investițional este marcat de o complexitate deosebită, 
generate atât de derularea sa sub influenţa factorului timp (în 
care pot fi întâlniți diferiţi factori economici perturbatori), cât şi 
datorită volumului mare de resurse care sunt implicate (de 
natura financiară, umană, materială etc.).? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 


TN = FR - NFR 
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Auto 
evaluarea 


• Teoreticianul Harold Kerzner definește proiectul ca o serie de 
activități și sarcini care au obiective specifice ce nu trebuie 
îndeplinite ținând cont de anumite specificații, cu un început și 
un sfârșit bine definite, având un buget limitat și utilizând 
resurse umane și materiale ? 


•  Organizaţiile bine conduse au cel puţin patru categorii de 
obiective: profitabilitatea, este cea care furnizează resurse 
pentru activitatea viitoare? 


• Asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de 
investiții, contribuind la construcţia susţinerii publice a 
programelor de investiții? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate. 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală . 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 
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16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 


19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL III: MANAGEMENTUL FINANCIAR. DETERMINAREA, 
APROBAREA ȘI APLICAREA A TARIFELOR LA SERVICIUL PUBLIC 


DE ALIMENTARE CU APĂ-CANALIZARE 


Sesiunea 7: Legislația Republicii Moldova referitoare la determinarea,  
aprobarea și aplicarea tarifelor 


Obiective 


 


• familiarizarea cu prevederile Metodologiei de calculare a tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apă; 


• familiarizarea cu metodele de calculare a tarifelor bazată pe 
principiul acoperirii costurilor; 


• evedenţierea elementele noi în procesul de calculare a tarifelor; 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Principii, costuri, tarife, gradul de suportabilitate, consilii locale, 
servicii publice, canalizare, epurarea apelor uzate. 


Durata sesiunii 60 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Tarifele la serviciile auxiliare furnizate de operatori se determină 
anual separat pentru fiecare tip concret de serviciu „y” furnizat 
din categoria „z” de servicii auxiliare? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional 


aprobat se include la determinarea tarifelor conform 
prevederilor Metodologii, iar investiţiile efectuate în afara 
planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care 
acestea vor aduce un avantaj economic adiţional? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 
evaluarea 


• Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se 
publică în mass-media locală, întră în vigoare din data publicării? 
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•  Până la la ce dată a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă 
autorităţii administraţiei publice locale sau Agenţiei, după caz, 
un raport privind realizarea planului de investiţii, în care se 
reflectă investiţiile conform planului? 


• Consumatori suportă doar cheltuielile justificate, minim 
necesare operatorului pentru captarea, pomparea, tratarea, 
filtrarea, transportul, distribuția şi furnizarea apei, colectarea, 
transportul şi epurarea apelor uzate? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BINŢINŢAN, P., Eficienţa economică a investiţiilor, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 


2. BINŢINŢAN, P., Managementul investiţiilor, Aplicaţie: Evaluarea 
proiectelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 


3. BINŢINŢAN, P., Strategii şi politici de investiţii, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005 


4. CISTELECAN, L., Economia, eficienţa şi finanțarea investiţiilor, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002. 


5. HOTĂRÂRE ANRE, NR. 741 DIN 18.12.2014 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate. 


6. KLEIJN. J.P., Ş.A. Evaluarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura municipală . 


7. MANUAL DE REFERINȚĂ. Centrul de formare şi documentare 
profesionala in domeniul apei. Bucureşti: Fortune Press, 2001 


8. LOCK D., Managementul proiectului. Bucureşti: Monitorul 
Oficial, 2010  


9. MANUALUL NATIONAL AL OPERATORILOR DE APA SI 
CANALIZARE, ROYAL HASKONING ROMANIA, LOUIS BERGER, 
BDO CONTI AUDIT București, 2008 


10. NICULESCU O., VERBONCU I. Managementul organizației. 
Bucureşti, Economica, 2007 


11. NICULESCU O., VERBONCU I. Metodologii manageriale. 
Bucureşti, Universitară, 2008 


12. NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII REPUBLICA MOLDOVA NCM 
L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor 
investiţionale în construcţii. Chişinău, 2005 


13. POPA C., NISTOR F, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. 
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanta, 2010 


14. Proiect Metodologiei de prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație 


15. Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a 
tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori 


16. ROMÂNU, I., VASILESCU,I., Managementul investiţiilor, Ed. 
Mărgăritar, Bucureşti, 1997 


17. STAICU F, PÂRVU D., DIMITRIU M. Eficienţa economică a 
investiţiilor. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995 


18. STOIAN M., Gestiunea investiţiilor, Editura A.S.E., Bucureşti, 
2002 
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19. "Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile?" 
Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The 
New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-
SMR-IBM-Analytics- The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL IV: MANAGEMENTUL CALITĂȚII APEI SI APELOR UZATE 


Sesiunea 1: Importanţa calităţii 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări privind calitatea; 
• familiarizarea cu importanţa calităţii în prestarea serviciilor publice; 
• evedenţierea principiilor calitatăţii serviciilor de apă; 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Calitate, managemntul calităţii, controlul calităţii,  industria apei, 
ISO, sistem, clienţi. 


Durata sesiunii 105 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Relațiile contractuale dintre Autoritate și Operator vizează 
administrarea sistemelor dezvoltate de autoritățile publice 
locale eficient, pentru mentenanță și dezvoltarea capacităților 
existente ale sistemelor apă – canal? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2.  Populaţia cu acces la servicii de alimentare cu apă din sistem 


centralizat  reprezintă un parametru a stării serviciilor de 
alimentare cu apă ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 
evaluarea 


•  Care sunt potențialii factori generatori de performanță în 
„industria apei”.? 


•  Controlul calităţii  implică măsuri şi verificări ale procesului de 
producţie – la abordarea “managementul calităţii“? 


• Care este rolul managemntului calităţii în prestarea serviciilor 
publice ? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. New Designs for Water and Sanitation Transactions: Making 
Private Sector Participation Work for the Poor, WSP/PPIAF, 
2002. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL IV: MANAGEMENTUL CALITĂȚII APEI SI APELOR UZATE 


Sesiunea 2. Calitatea proceselor tehnologice în companiile de apa 
Obiective 


 


• familiarizarea cu procesele serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare; 


• familiarizarea cu sistemului managementului calităţii ; 
• evedenţierea principiilor de furnizare a apei potabile de calitate 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Calitate, managemntul calităţii, ISO, sistem, procesul de 
management;procesul de furnizare a apei potabile; procesul de 
epurare a apelor uzate; procese suport, excelinţă. 


Durata sesiunii 105 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. În cadranul SO deciziile se iau în condiţiile când oportunităţile 
mediului şi forţele întreprinderii sunt reale, ambele la nivel 
ridicat. Strategia adoptată are şanse mari de succes, preferându-
se strategii de creştere sau de dezvoltare? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Managerii care acceptă în mod pasiv situaţia mediului de 


marketing, fără a încerca să o schimbe, vor reacţiona prin 
strategii de adaptare, prin care îşi propune să iniţieze măsuri de 
influenţare a publicului, a legislaţiei, a comportamentului 
consumatorilor etc.? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 
evaluarea 


•  Ce reprezintă  Matricea SWOT ? 
•  Atitudinea managerilor are un rol vital în crearea unui climat 


organizaţional, care să permită cunoaşterea mediului de afaceri? 
•  Cum consideraţi, la etapa actuală, în care Republica Moldova are 


ca obiectiv strategic integrarea în structurile Uniunii Europene, 
cunoaşterea şi asimilarea principiilor fundamentale de protejare 
a “cetăţeanului european” prezintă mare interes pentru 
Guvernul ţării? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
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Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de 
S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 1. Dezvoltarea misiunii și viziunii 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări teoretice a procesului de 
planificare strategică; 


• analiza esenței  Strategiei în planificarea dezvoltării companiei ; 
• evedenţierea principiilor componete a procesului de planificare 


strategică ca viziunea şi misiunea. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planificare, strategie, dezvoltare, documente de planificare, 
viziune, misiune, peratorul de apa și canalizare. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Este planificarea strategică o modalitate complexă de influențare 
a viitorului unei comunități, este un proces, prin intermediul 
căruia se determină ce anume intenționează organizația sau 
comunitatea să facă/ să dezvolte și cum își va atinge scopurile 
propuse. ? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


 
2. Se concentrează viziunea pe imaginea internă a organizației și pe 


aspirațiile managementului, în timp ce misiunea se concentrează 
pe imaginea externă a organizației și pe determinanți sau factorii 
decizionali ai managementului.? Notați ideile Dvoastră în spațiul 
de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 
evaluarea 


•  Ce reprezintă procesul de planificare strategică ? 


•  La ce întrebare trebuie să răspundă  viziunea ? 


•  Care este rolul misiunea întreprinderii în sistemul și rezumatul 
analitic al funcțiilor și responsabilităților de bază ale acesteia? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  
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3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de 
S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8.  Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 2. Analiza mediului întreprinderii 
Obiective 


 


• familiarizarea cu conţinutul şi rolul mediului de marketing; 
• analiza mediului intern al întreprinderii; 
• evedenţierea principiilor componete a mediului extern al 


întreprinderii. 
• familiarizarea principalele componente a analizei SWOT. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Mediul de marketing, factorii mediului intern, factorii mediului 
extern , viziunea, analiza SWOT. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. În cadranul SO deciziile se iau în condiţiile când oportunităţile 
mediului şi forţele întreprinderii sunt reale, ambele la nivel 
ridicat. Strategia adoptată are şanse mari de succes, preferându-
se strategii de creştere sau de dezvoltare? Notați ideile Dvoastră 
în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Managerii care acceptă în mod pasiv situaţia mediului de 


marketing, fără a încerca să o schimbe, vor reacţiona prin 
strategii de adaptare, prin care îşi propune să iniţieze măsuri de 
influenţare a publicului, a legislaţiei, a comportamentului 
consumatorilor etc.? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
Auto 


evaluarea 
•  Ce reprezintă  Matricea SWOT ? 
•  Atitudinea managerilor are un rol vital în crearea unui climat 


organizaţional, care să permită cunoaşterea mediului de afaceri? 
•  Cum consideraţi, la etapa actuală, în care Republica Moldova are 


ca obiectiv strategic integrarea în structurile Uniunii Europene, 
cunoaşterea şi asimilarea principiilor fundamentale de protejare 
a “cetăţeanului european” prezintă mare interes pentru 
Guvernul ţării? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
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Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de 
S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 3.Dezvoltarea strategiei de afaceri 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele tipuri de strategii; 
• analiza strategiei portofoliului; 
• evedenţierea principiilor componete  a strategiei de afaceri în baza 


mediului extern și intern; 
• caracteristica strategiilor de bază recomandate pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Strategie, afacere, mediu intern, mediu extern, control, 
management strategic, reevaluarea, sinergia. 


Durata sesiunii 60 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1.  Ce se referă la modul cum diferite părți componente ale 
organizației se completează una pe alta, producând efect mai 
mare decât prin acțiunea lor separată.? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 


 
2. Ce reprezintă în strategia portofoliului domeniile generatoare de 


surse financiare ce permit finanţarea nevoilor proprii, datorate 
dorinţei de creştere a pieţei şi acestea sunt echilibrate financiar 
sau degajă un exces de lichidităţi; ele constituie categoria 
dinamică a portofoliului de activităţi care realizează o dezvoltare 
prin autofinanţare? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


•  Ce reprezintă  opţiunile strategice ? 
•  Care este lantul valoric al tuturor activităţilor întreprinderilor 


municipale? 
•  Caracterizaţi strategiile de bază recomandări pentru AAC? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
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Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de 
S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


75 


MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 4.Stabilirea obiectivelor strategice 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele obiective fundamentale; 
• analiza seriei de condiții pentru demersul strategic; 
• caracteristica categoriilor de obiective pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Obiective, ameliorarea, analiza, măsurabil, accesibil, realist, 
companie. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Acoperă obiectivele în mod obligatoriu aspectele cheie 
identificate în cursul analizei situației prezente? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Este important la o etapă planificării strategice, să se ţină seama 


cu rigurozitate de modul, în care sunt definite obiectivele și 
țintele? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


•  Ce reprezintă  obiectivul specific ? 
•  Ce reprezintă acronimul SMART? 
•  Formularea țintelor poate fi un proces dificil și provocator, în 


special pentru o comunitate, care nu furnizează, practic, servicii 
directe, dar implică, în special, coordonare, administrare și 
formulare de politici? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, 
membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 2011, 2012, 2013. 
AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de S.C. 
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Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria municipiului 
Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating Strategy 
Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU MARE. 
România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-Бизнес», 
Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 5. Planul de afaceri strategic 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele aspecte ale planificării afacerilor; 
• analiza procesului consultati în trei etape principale de dezvoltare; 
• analiza tipurilor de planuri de afaceri pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Analiză strategică, planificarea afacerilor, planul de afaceri 
strategic, responsabilitate. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1.    Un plan  de afaceri se face la începutul afacerii pentru  aplicații 
de împrumuturi sau pentru a găsi investitori? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.   Planificarea afacerilor este una din cheile succesului, ce permit 


definirea exacta a scopurilor și obiectivelor, repartizarea 
riguroasa a resurselor necesare pentru obținerea beneficiului 
așteptat? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


•  Planul elaborat este pe înțelesul tuturor angajaților (care 
urmează să implementeze obiectivele organizaţiei)? 


• Planul de afaceri strategic trebuie să fie unul simplu și real? 


• În definirea nevoilor de implementare a politicii este necesar să 
se specifice nevoile de resurse în ceea ce privește forță de munca, 
echipament, materiale și logistica ? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


12. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


13. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


14. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, 
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membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 2011, 2012, 2013. 
AMAC. Chișinău. 


15. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de S.C. 
Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria municipiului 
Pitesti. Consiliul local. 


16. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


17. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


18. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating Strategy 
Into Action. 1996. USA. 


19. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


20. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU MARE. 
România. Consiliul local. 


21. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


22. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-Бизнес», 
Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 6. Evaluarea performantelor 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele aspecte procesului de monitorizare şi 
evaluare; 


• identificarea importanței stabilirii indicatorilor de performanță; 
• analiza tipurilor tipurilor de rapoarte pentru AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Planul de evaluare, monitorizare, evaluare, rapoarte, obiective. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Pentru companiile de AAC revizuirea obiectivelor este 
esențială când: s-au schimbat condițiile cadrului legislativ sau 
când s-au schimbat Fondatorii (APL)? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Procesul de evaluare a performanțelor funcționează bine, 


atunci când: este puternic susținut de managementul 
organizației şi este comunicat tuturor angajaților? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


•   Ce trebuie să cuprindă planul de evaluare privind progresul 
proiectului? 


• Poate monitorizarea și evaluarea oferi informații pentru a 
planifica mai eficient activitățile, a aloca rațional resursele și a 
asigura durabilitatea activităților desfășurate? 


• Prin monitorizare și evaluare se poate efectua, analiza şi 
controlul respectării realizării obiectivelor și termenelor 
prevăzute? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
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Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de 
S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL V: PLANIFICAREA STRATEGICĂ.INDICATORI DE 
CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC 


Sesiunea 7.Indicatori de performanță. Legislația Moldovei în domeniul AAC 
Obiective 


 


• familiarizarea cu structura și categoriile indicatorilor de 
performanță; 


• familiarizarea cu legislația Republicii Moldova privind indicatorii de 
performanță AAC; 


• identificarea indicatorilor cheie de performanță prin scop și efect; 
• analiza Benchmarking-ului în AAC. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Indicatori de performanță, scop, efect, benchmarking, 
metodologie, directive,  Uniunia Europenă. 


Durata sesiunii 60 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Pentru companiile de AAC Benchmarking-ul reprezintă 
comparația întreprinderilor după indicatori de performanță 
conform unui standard ramural? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Ce reglementare vizeză indicatorii de calitate în domeniul 


serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Care sunt indicii financiari și de producție ale întreprinderilor 
AAC ? 


• Ce strategie stabilește indicatorii de performanță la nivel de țară? 


• Ce prevede structura indicatorilor de performanţă? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 







 


82 


Materiale de 
referință 


1. BRYSON J.,Planificare strategica pentru organizații publice si 
nonprofit. (Ghid ). editura ARC 2002. 


2. CIOBANU I., CIULU R. Strategiile competitive ale firmei. Iaşi: 
Polirom, 2005.  


3. INDICII FINANCIARI ȘI DE PRODUCȚIE AI ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE, membre ale Asociației “Moldova Apă Canal”, 
2011, 2012, 2013. AMAC. Chișinău. 


4. HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂSI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL PITESTI, prestat de 
S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti. Judetul Arges. Primaria 
municipiului Pitesti. Consiliul local. 


5. MARIAN L.,  Strategiimanageriale de firmă. Editura Universităţii 
"Petru Maior". Târgu –Mureş. 2001. 


6. MANUALUL NAȚIONAL AL OPERATORILOR ÎN APĂ ȘI 
CANALIZARE. BDO Conti Audit SRL. București. 2008. 


7. KAPLAN & NORTON. The Balanced Scorecard Translating 
Strategy Into Action. 1996. USA. 


8. Ciaran Walsh. Key Management Ratios (4th Edition) (Financial 
Times Series)3th Edition. 


9. PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU SC SA APASERV SATU 
MARE. România. Consiliul local. 


10. PORTER M., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors. First Free Press Edition, 1980. 


11. НОРТОН Д., Роберт С. КапланСбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. ЗАО «Олимп-
Бизнес», Москва, 2003. 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 1. Aspecte generale privind managementul unui proiectului și 
elaborarea organigramei 


Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări teoretico-metodologice 
privind managementul proiectelor; 


• familiarizarea cu structuri organizatorice pentru managementul 
proiectelor; 


• identificarea responsabilitățiilor UIP în fazele principale a 
mangementului proiectului. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, managementul proiectului, structura organizatorică, 
organizarea funcțională, organizarea de proiecte, organizarea 
matricială a mangementului proiectelor 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Rolul Managementul proiectului este să mențină, în orice 
moment, echilibrul dintre exigențele (specificațiile), de regulă 
contradictorii, legate de cei trei factori caracterisitici ai 
proiectului: calitate, buget și termen de realizare? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Coordonarea este exercitată de directorii proiectelor, de regulă 


specializaţi după anumite criterii. Care sunt aceste criterii? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Auto 
evaluarea 


• Care sunt avantaje structurii organizatorice funcţionale pe linia 
cerinţelor impuse de managementul proiectelor ? 


• Reprezintă Unitatea de implementare a proiectului (UIP) nucleul 
dincadrul unei firme care se ocupă cu coordonarea, 
supravegherea, managementul, monitorizare și evaluarea 
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evaluarea tuturor aspectelor referitoare la derularea 
proiectului? 


• Încearcă organizarea matriceală să menţină în acelaşi timp şi 
rigoarea tehnică, profesională, a persoanelor din departamentele 
funcţionale nespecializate? 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și consiliului 


din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de atribuire a 
contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22.  PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 2. Tipurile de relații din cadrul unui proiect 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări teoretico-metodologice 
privind părţile interesate a proiectului; 


• familiarizarea cu structuri etapelor de analiză a părţilor interesate; 
• identificarea responsabilitățiilor a părţilor interesate în fazele 


principale a mangementului proiectului. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, părțile interesate, gândirea strategică, capacități 
consolidate, rezultate. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Dezvoltare socială mai echitabilă şi mai sustenabilă , oferindu-le 
celor care au dreptul să fie auziţi şansa de a fi luaţi în consideraţie 
în cadrul proceselor decizionale este datorită implicării 
factorilor interesaţi? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. De ce trebuie să comunicăm cu şi să implicăm părțile interesate 


în procesul de realizare şi implicare a proiectului? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Când trebuie sa comunic si sa inițiez o implicare a prților 
interesate?  


• In ce fel trebuie implicate părţile interesate?  


• Cine îi poate reprezenta pe deținătorii de interese? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
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3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
nr.218 din 24.10.2008. 


4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și consiliului 
din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de atribuire a 
contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22.  PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 3.Rolul managerului de proiect și motivarea echipei 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele abordări privind rolul manaerului de 
proiect; 


• familiarizarea cu tipuri de manageri de proiect; 
• identificarea responsabilitățiilor managerului de proiect şi a echipei 


de proiect; 
• analiza tipurilor de motivare a echipei de proiect. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, manager, cuantificarea bidimensionala, competențe, 
motivare, echipă de proiect, Piramida Maslow. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Soluția unei motivări non-financiare eficiente ar putea fi 
implementarea unui sistem de recompensă şi recunoaştere? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.  Ce responsabilităţi are managerul de proiect în procesul de 


realizare şi implicare a proiectului? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Implică Piramida nevoilor a lui Abraham Maslow motivația în 
proiect ca fiind corelarea necesităților unui membru de proiect 
cu realizarea obiectivelor ce îi revin?  


•  Care sunt competențele unui manager de proiect?  


• Ce reprezintă cuantificarea bidimensionala a tipologiei 
manageriale? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
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3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
nr.218 din 24.10.2008. 


4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și consiliului 
din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de atribuire a 
contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 4.Ciclul de viață al unui proiect si alocarea de resurse 
Obiective 


 


• familiarizarea cu principalele faze a ciclului de viaţă a proiectului; 
• familiarizarea cu 6 tipuri de resurse de care este nevoie în derularea 


oricărui proiect; 
• identificarea etapelor de elaborare a Diagramei Gantt; 
• analiza tipurilor produse şi rezultate ce  ajută la monitorizarea şi 


evaluarea proiectului. 
Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, fazele ciclului de proiect, alocarea de resurse, graficul 
Gantt, produs, rezultat, monitorizare, evaluare.  


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Decizie aprobată, studiu realizat, manual tipărit, km de drum 
asfaltat, km de reţea de apeduct reabilitată, etc. în acest caz 
produsele se prezintă şi se descriu după nominalizărea şi 
descrierea rezultatelor proiectului? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.   Ce trebuie să cuprinda Planul de evaluare şi cum se va aprecia 


măsura în care au fost atinse obiectivele şi rezultatele 
preconizăte? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Va crea multe probleme un buget slab conceput în fază de 
implementare a proiectului?  


•  Care  este suportul acordat beneficiarilor acestui sector, de cele 
mai deseori prin contractele de Asistență Tehnică?  


•  Ce reprezintă ciclul de viaţă al unui proiect şi ce curmează a fi 
realizate în cadrul proiectului de succesiunea de etape prin care 
proiectul evoluează? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
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Materiale de 
referință 
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nr.218 din 24.10.2008. 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 5. Abordarea cadrului logic (ACL). Managementul contractului. 
Obiective 


 


• familiarizarea cu structura cadrului logic; 
• familiarizarea cu analiză problemelor și stabilirea obiectivelor; 
• identificarea modalităţilor schematice de a face rezumatul 


problemei; 
• analiza etapelor planificării politicilor companiilor. 
• Analiza procesului de gestionare a contractelor în cadrul proiectului. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, cadrul logic, problemă, obiective, SMART, contract, 
indicatori, ipoteze, politici publice. 


Durata sesiunii 90 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1.  În managementul contractului, contractul produce efecte 
juridice doar pentru părţile acestuia şi doar cînd aceasta este 
expres prevăzut de lege? Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai 
jos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2.  Formularea problemei în termeni clari este necesară pentru a 


asigură că aceasta este înţeleasă şi percepută similar de către 
toate persoanele implicate în procesul de evaluare a impactului? 
Notați ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Scopul este dezideratul pe care autoritatea îl urmăreşte prin 
realizarea politicii publice?  


•  Este cadru logic un „ajutor la gîndire”, care ghidează 
planificatorii şi managerii de proiect la punerea corectă a 
întrebărilor şi identificarea riscurilor şi punctelor slabe 
adecvate?  


•  Care sunt etapele planificării politicilor companiilor ? 
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Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 
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din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de atribuire a 
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5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
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7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
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22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 6. Raportări 
Obiective 


 


• familiarizarea cu structura raportului elaborate în cadrul unui 
proiect; 


• familiarizarea cu întrebări și răspunsuri legate de rapoarte; 
• identificarea principalelor componente a raportului; 
• analiza etapelor planificării politicilor companiilor. 
• analiza procesului de gestionare a contractelor în cadrul proiectului. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Proiect, raport, investiţii, recomandări. 


Durata sesiunii 75 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Un proiect este complet daca nu este monitorizat. 
Monitorizarea trebuie să fie inregistrată și comunicată. Acea 
comunicare se concretizeaza intr-un raport ? Notați ideile 
Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
2. Indicați procentul în care obiectivele sau rezultatele dorite au 


fost atinse în cadrul unui proiect implementat de organizaţia 
Dvs.; indicați motivele nivelului de succes (factori care au 
contribuit la realizarea acestuia)? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Ce tipuri de tipuri de rapoarte, relevante pentru pentru 
proiectele de investiții cunoaşteţi?  


•  Cum să scrieu rapoartele de progres? 
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•  Care este structura raportelor relevante pentru pentru 
proiectele de investiții ? 


Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 


Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă,  
3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 


nr.218 din 24.10.2008. 
4. DIRECTIVA 2004/17/CE a arlamentului european și consiliului 


din 31 martie 2004 de coordonare a proectelor de atribuire a 
contractelor de achiziții in sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
 


Logistica Proiector, computer, flip-chart,  poster, markere, foi colorate A4, foi A1 
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MODULUL VI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTIȚII 


Sesiunea 7.Supervizarea contractelor cu ajutorul cărţilor FIDIC. Legislatia 
Republicii Moldova 


Obiective 


 


• familiarizarea cu abordarea teoretică şi metodologică a 
supervizarea contractelor cu ajutorul cărţilor FIDIC ; 


• familiarizarea cu legislaţia Republicii Moldova referitor la 
procedurile de achiziție de către operatori. 


Cuvinte şi 
sintagme cheie: 


Contract, supervizare, achiziţii, legislaţia, lege, regulament. 


Durata sesiunii 250 min 


Metodologia  mini-prelegerea / prezentarea interactivă, brainstorming, studii 
de caz, exerciţii practice. 


Exerciţiu 1. Care sunt principalele reglementări a Republicii Moldova 
referitor la procedurile de achiziție de către operatori? Notați 
ideile Dvoastră în spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


 
 


2. Pentru o mai bună întelegere a modului de supervizare a 
contractelor cu ajutorul condițiillor de contract FIDIC se 
recomandă citirea și întelegerea Ghidului Beneficiarului pentru 
utilizarea Condițiilor Speciale de Contract sau nu este necesar de 
a fi ghitaţi de ghidul Beneficiarului? Notați ideile Dvoastră în 
spațiul de mai jos: 


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 


Auto 
evaluarea 


• Ce reglementări stau la iniţierea procedurii de achiziție de către 
operatori ?  


•  Ce înţelegeţi prin supervizarea contractelor? 


•  Ce reprezintă  Caietul de sarcini? 
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Materialele 
distributive  


Ghidul participantului, Prezentare Power Point, Exerciţii 
 


Materiale de 
referință 


 
1. BARTLE PH., Diferite tipuri de rapoarte pentru mobilizatori. 
2. BALOGH N.,  FLORESCU M., NEAMŢU B., Suport de curs 
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3. CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
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transporturilor și serviciilor poștale 


5. FIDIC - CARTEA ROȘIE, prima ediție 1999 
6. FIDIC – CARTEA GALBENĂ, prima ediție 1999 
7. FLORESCU M.,Managementul proiectelor publice, , Project 


Management Manual, Harvard Business School 9-697-034, Rev. 
October 6, 1997 


8. GHIDUL BENEFICIARULUI PENTRU UTILIZAREA 
CONDIŢIILOR SPECIALE DE CONTRACT, Ministerul Economiei 
și Finanțelor România 


9. GÖRÖG, M., SMITH, J.N., Project management for managers, 
Project Management Institute Headquarters, Pennsylvania, USA, 
1999. 


10. GHEORGHE C., Particularitățile proiectului 
11. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.352 din 05.05.2009 
12. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.834 din 13.09.2010 
13. HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr.1121 din 10.12.2010 
14. LEGEA NR.96 din 13.04.2007, abrogată din 01.05.2016, 
15. LEGEA NR.131 din 03.07.2015, data intrării în vigoare 


01.05.2016 
16. MANUAL. MANAGEMENTUL CICILULUI DE PROIECT. Europe 


Aid/119820 /D/SV/RO - iulie 2006 
17. MANUALUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, 


Aston Eco Mangement, România 
18. MACARIE F., Teorii organizaționale.  
19. MOCANU, M., SCHUSTER,C.,Managementul proiectelor – Cale 


spre creşterea competivităţii, Ediția a II 
20. STAVARACH E., Organizare și planificarea proiectelor. Noțiuni 


generale.  
21. PASCU  R., Managementul Proiectelor. 
22. PUIU A., Stiluri de conducere. Tipuri de mangeri. Managementul 


proiectelor. Note de curs. Mihai Hulea UTCN 2/11/2011. 
23. OPREA D., Managementu proiectelor europene 
24. WEISS, W.J., WYSOCKI, K.R 5-Phase Project Management - A 


Practical Planning&Implementation Guide. 
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1 Conceptul și rolul managementului financiar 


1.1 Definirea managementului financiar 


Managementul financiar nu cuprinde doar crearea unei funcții financiare răspunzătoare 
de menținere a unui set de înregistrări financiare ce pot fi interpretate doar de personal 
specializat în probleme financiare. Acesta include de asemenea crearea unui sistem 
care să înregistreze tranzacţiile financiare și să utilizeze datele astfel create ca 
instrument în managementul zilnic și în planificarea afacerii în viitor. Prin urmare, 
managementul financiar include nu doar la gestiune financiară, ci și managementul și 
utilizarea datelor financiare într-un mod prin care se obțin instrumente ce sprijină 
echipa de management în realizarea obiectivelor stabilite și în monitorizarea 
progresului înregistrat in atingerea acestora. 


Managementul financiar este o resursă a dezvoltării în sensul capabilității de 
transformare a unei realități potențiale într-una certă de stabilitate şi de creștere 
economico-financiară. 


DEFINIȚIE: 


Managementul financiar – este un subsistem al managementului general al firmei, 
având ca scop asigurarea resurselor financiare necesare, alocarea şi repartizarea lor 
profitabilă, creşterea valorii firmei şi a siguranței patrimoniului acesteia, îndeplinind un 
rol activ, pornind de la resursele financiare mobilizate în stabilirea obiectivelor 
strategice şi tactice ale firmei şi în controlul şi evaluarea îndeplinirii acestora. 


Managementul financiar este ştiinţa şi arta conducerii proceselor financiare, menite 
să orienteze şi să organizeze activităţile firmei, pentru valorificarea tuturor resurselor 
financiare în vederea realizării unor obiective de performanţă şi eficiență - creşterea 
valorii întreprinderii, creşterea siguranței patrimoniului. 


 


Managementul financiar este un proces de planificare, de identificare şi de conservare 
a resurselor financiare. El vizează mai multe dimensiuni şi anume: planificarea şi 
controlul; trecutul şi viitorul; termenul scurt şi termenul lung; factorii interni şi externi și 
teoria şi practica financiară. 


Ca urmare, un management financiar adecvat în cadrul firmei va contribui la oferirea 
unor produse mai bune la prețuri scăzute, a unor salarii mai mari, atât pentru 
personalul productiv, cât şi pentru cel de conducere, şi în acelaşi timp la obținerea unor 
rezultate mai bune pentru investitorii care au injectat capital în compania respectivă. 


Managementul financiar vizează organizarea şi conducerea sistemică a activităţii 
financiare a unei firme prin următoarele căi: 


  Prin previziunea financiară, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli;  


  Prin controlul realizării obiectivelor financiare prestabilite; 


  Prin monitorizarea permanentă a modului de gestionare a patrimoniului în 
vederea prevenirii riscului de faliment al companiei. 
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Managementul financiar, în calitate de componentă de bază, de sine stătătoare a 
managementului general al organizației, îndeplinește două funcții esențiale și anume: 


  Planificarea și controlul activităţii organizației prin prisma criteriilor și mijloacelor 
specifice finanțelor; 


  Fundamentarea și adoptarea de decizii financiare, legate de îndeplinirea 
obiectivelor propuse prin programe, cu luarea în considerare a criteriilor de 
eficiență financiară. 


1.2 Rolul managementului financiar 


Rolul managementului financiar este de a crea un cadru de acțiune favorabil, în 
care urmează să se stabilească conexiunile firești dintre obiectivele financiare ale 
companiei, valoarea acesteia, mijloacele și instrumentele folosite pentru măsurarea 
performanțelor sale financiare. Aceasta triadă este absolut necesară deoarece odată 
ce obiectivele companiei au fost identificate, definite și evaluate, performanțele 
obţinute la nivel microeconomic trebuie monitorizate și analizate. 


 


Managementul financiar este important în activitatea oricărei companii de apă 
deoarece:  


 Evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor care urmează a fi întreprinse 
într-o perioada de gestiune dată; 


 Asigură la momentul oportun, în structura și condițiile reclamate de necesități, 
capitalul, la un cost cât mai scăzut posibil; 


 Urmărește modul de utilizare al capitalului și gradul de influență a factorilor de 
decizie din celelalte centre de responsabilitate, în direcția asigurării unei utilizări 
eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuitele financiare; 


 Asigură și menține echilibrul financiar pe termen scurt și pe termen lung în 
concordanta cu necesităţile companiei; 


 Urmărește obţinerea rezultatului financiar scontat și îl repartizează pe destinații. 


 


În vederea îndeplinirii atribuţiilor și realizării funcțiilor specifice managementului 
financiar, este necesar ca întreprinderea să dețină personal calificat în posturi ce 
reclamă competențe decizionale. Nu se poate susține că numai personalul de 
specialitate din compartimentul financiar al firmei realizează acțiuni specifice 
managementului financiar. Prin implicațiile de natură financiară pe care le exercită, 
orice acțiune din domeniul tehnic, comercial, aprovizionare, resurse umane etc, face ca 
diferiţi decidenți de diferite profesii, din diferite centre de responsabilitate, să se implice 
în acelaşi timp, în înfăptuirea managementului financiar eficient.  


1.3 Elementele principale ale managementului financiar 


Elementele principale ale managementului financiar: 


 Planificarea financiară: managementul trebuie să asigure o finanţare disponibilă 
adecvată la momentul potrivit pentru a face față nevoilor companiei de apă: 


o Pe termen scurt, finanțarea poate fi necesară pentru investiții în echipamente 
și stocuri, întreţinere și reparații, salariile angajaţilor și vânzări pe credit; 
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o Pe termen mediu si lung, finanțarea poate fi necesară pentru creşterea 
semnificativa a capacităţii afacerii sau realizarea de achiziții. 


 Control financiar: activitate ce sprijină asigurarea îndeplinirii obiectivelor unei 
afaceri. Controlul financiar ridică întrebări precum: 


o Sunt activele folosite eficient? 


o Sunt sigure activele companiei? 


o Managementul acționează în interesul acţionarilor și cu respectarea regulilor? 


 Decizii financiare: luarea deciziilor financiare cuprinde investiții, finanţare și 
dividende: 


o Investițiile trebuie finanțate într-un mod stabilit – dar întotdeauna există 
alternative de finanţare ce pot fi considerate.  


De exemplu, este posibil ca sumele de finanţare să fie obţinute prin vânzarea de 
active, împrumuturi bancare sau contractarea de credite de la furnizori. 


o o decizie financiară esențială este dacă profiturile obţinute de companie ar 
trebui păstrate sau distribuite acţionarilor prin dividende; dacă dividendele sunt 
prea mari, este posibil ca afacerea sa nu dispună de fonduri pentru reinvestiții 
în creşterea veniturilor și profiturilor în continuare. 


 


1.4 Obiectivele principale ale managementului financiar 


Obiectivele principale ale managementului financiar sunt: Obținerea profitului in 
afacere; Generarea de numerar și Asigurarea unui profit adecvat din investiții in funcţie 
de riscuri si resursele investite. 


Figura 1-1: Obiectivele managementului financiar 
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Obiectivele de bază ale managementului financiar se referă la: 


 Furnizare de sprijin în luarea deciziilor: managementul financiar oferă 
managerilor informațiile și cunoștințele de care aceştia au nevoie pentru a sprijini 
deciziile operaţionale și pentru a înțelege implicațiile financiare ale deciziilor 
înainte de luarea acestora. De asemenea, acesta permite managerilor să 
monitorizeze deciziile luate cu privire la potențialele implicații financiare și lecții ce 
ar trebui învățate din experiență, și să se adapteze sau acționeze corespunzător; 


 Asigurarea unor informaţii financiare și nefinanciare de încredere, relevante și în 
timp util: managementul financiar oferă managerilor informațiile care fie formează 
baza pentru calcularea informaţiilor financiare, fie sunt utilizate în scopul 
controlului și responsabilității în management; 


 Managementul riscurilor: managementul financiar permite organizației să 
identifice, evalueze și să considere consecințele financiare ale evenimentelor ce 
i-ar putea compromite capacitatea de realizare a scopurilor și obiectivelor stabilite 
și/sau ar putea cauza pierderi semnificative de resurse. Managementul financiar 
este o componentă importantă în managementul riscurilor și trebuie considerat 
împreună cu gama completă de riscuri în afaceri, precum riscuri operaţionale și 
strategice, riscuri sociale, juridice, politice și de mediu; 


 Utilizarea eficientă, eficace și economică a resurselor: este necesar ca 
managementul financiar să asigure că organizația are resurse suficiente pentru 
efectuarea operațiilor și utilizează aceste resurse într-un mod economic, eficace 
și eficient; 


 Întărirea responsabilității: managementul financiar este esențial pentru ca 
organizația să înțeleagă și să demonstreze cum a folosit resursele financiare 
încredințate și ce a efectuat cu acestea; 


 Furnizarea unui mediu de control pozitiv: managementul financiar contribuie la 
promovarea unui climat organizaţional favorabil realizării obiectivelor 
managementului financiar – un climat ce include angajamentul managementului 
senior, valori și etică comune, comunicare și învățare organizatorică; 


 Conformare cu autoritățile și protecţia activelor: managementul financiar este 
esențial pentru a asigura că organizația efectuează tranzacţiile în conformitate cu 
legislaţia și reglementările aplicabile; limitele de cheltuieli sunt respectate și 
tranzacţiile sunt autorizate. De asemenea, acesta oferă companiei un sistem 
pentru controlul activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Acest control 
sprijină protecţia împotriva fraudei, neglijenței financiare, încălcării regulilor sau 
principiilor financiare și pierderilor de active sau bani publici. 


 


1.5 Deciziile managementului financiar 


Managementul financiar are o importanță vitală în procesul de luare a deciziilor din 
cadrul unei companii. Funcția de decizie a managementului financiar poate fi divizată 
în următoarele 3 arii majore. 
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Figura 1-2: Cele 3 arii majore ale funcției de decizie a managementului financiar 


 


Detalierea acestor arii este:  


 DECIZII DE INVESTIȚII: determină volumul total de active necesar unei 
companii. Acestea sunt strâns legate de alocarea fondurilor. 


  


Exemple:  


Tipuri de decizii de investiții: 


Decizii privind investițiile de capital: sume mari, neuzuale, pe termen mai lung, critice 
pentru afacere, precum achiziția de instalații și utilaje. 


Decizii de investiții privind capitalul de lucru: de natură mai uzuală, pe termen scurt, dar 
sunt de asemenea decizii foarte importante, precum cât de mult sau pentru cât timp să 
se investească în stocuri sau creanţe 


  


 DECIZII DE FINANȚARE: după luarea unei decizii privind un anumit număr și tip 
de active ce urmează să fie cumpărate, managerul financiar trebuie să decidă 
modul de finanţare a acestor active, cu alte cuvinte sursele de fonduri. 


Exemple:  


Decizii de finanţare ce trebuie luate, de exemplu: 


Dacă să fie folosite împrumuturi externe/datorii sau capital în acțiuni sau câștiguri 
reținute 


Dacă să se contracte împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung 


În ce combinaţie – doar împrumuturi sau o parte datorii – o parte capital în acțiuni sau 
100% capital în acțiuni 


Necesitatea de a determina valoarea dividendelor plătite deoarece aceasta va afecta 
direct decizia financiară. 


  


  


Decizii de investiții


Decizii de finanțare


Decizii privind managementul activelor


1 


2 


3 
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 DECIZII PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVELOR: după achiziționarea activelor 
și asigurarea finanțării corespunzătoare, acestea implică managementul eficient 
și eficace al activelor existente, precum numerar, inventare și creanţe, pentru a 
maximaliza câștigurile și minimaliza riscurile de lichidități. 


  


Exemple:  


Exemplu de decizie în managementul activelor: 


Prelungirea duratei creditului pentru a creste vânzările 


Deținerea mai multor stocuri sau pe o perioadă mai lungă. 


 


Managementul financiar este deci procesul care îmbină toate operaţiunile financiare cu 
scopul de a manageria resursele companiei în așa fel încât să își atingă obiectivele în 
mod eficient. 


Avantajele unui management financiar eficient sunt următoarele: 


o Controlul mai uşor al fluxurilor de venituri și cheltuieli; 


o Adoptarea în cunoștință de cauză a deciziilor financiare importante pentru 
viitorul întreprinderii; 


o Furnizarea către investitorii potenţiali, în orice moment, de informaţii despre 
planurile financiare ale întreprinderii; 


o Întocmirea de rapoarte și analize financiare profesioniste, bine fondate, care 
iau în considerare variabilele interne și externe ale întreprinderii; 


o Creșterea gradului de profitabilitate a activității. 
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2 Funcțiile managementului financiar 


2.1 Funcțiile managementului financiar  


Funcțiile managementului financiar sunt cele ale managementului general, adaptate 
pentru specificul activității departamentului financiar –contabil. 


Funcțiile managementului general prezentate în figura de mai jos. 


Figura 2-1: Funcțiile managementului general (respectiv și a managementului financiar) 


 


 


Previziunea constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se determină 
principalele obiective ale firmei, resursele şi principalele mijloace pentru realizarea lor. 


„Previziunea financiară este o componentă a previziunii generale a întreprinderii, 
completează şi concretizează politica financiară. Politica şi previziunea financiară au 
caracteristici distincte, astfel ele sunt inconfundabile şi nesubstituibile. Managementul 
firmei trebuie să transpună orice obiectiv strategic, chiar deciziile tactice în venituri şi 
cheltuieli, încasări şi plăţi. 


Previziunea financiară este o activitate complexă şi laborioasă. Totodată este o 
profesie prin care specialistul realizează o sinteză a întregii activităţi de previziune a 
firmei şi o ierarhizare a obiectivelor în funcţie de resurse şi de profitul potențial. 


Previziunea financiară cuprinde: prognoze financiare; politici financiare; strategii 
financiare; planuri financiare; bugete de venituri şi cheltuieli etc. 


Previziunea financiară este o prelungire şi o concretizare a previziunii de ansamblu a 
întreprinderii şi asigură cu ajutorul indicatorilor de sinteză (cifra de a aceri, cost, profit, 
încasări, plăţi etc.), o cuantificare în resurse financiare. 


Specialistul în previziunea financiară trebuie să propună o selectarea a obiectivelor in 
funcţie de sursele de finanţare.  


 


 


 


 


1.Previziune


2.Organizare


3.Coordonare


4.Antrenare


5.Control - evaluare
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Exemplu: 


În funcţie de abilitatea specialistului pot fi antrenate avantaje pe planul profitabilității activităţii companiei, 
prin: 


 Asigurarea finanțărilor obiectivelor cele mai performante ca profit şi piață; 


 Utilizarea celor mai ieftine resurse de finanţare; 


 Valorificarea profitabilă, temporară a disponibilităților; 


 Utilizarea resurselor financiare proprii pe baza metodelor de analiză şi control corespunzătoare. 


Previziunea financiară nu este o reflectare pasivă a celorlalte activităţi ale întreprinderii, 
ci este un instrument de promovare a eficienţei utilizării resurselor financiare, a 
rentabilităţii, lichidităţii, echilibrelor financiare şi de ținere sub control al riscului de firmă. 


Organizarea desemnează ansamblul proceselor de management prin care se 
stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală, precum şi 
componentele lor. Cuprinde atât organizarea de ansamblu a întreprinderii, cât si 
organizarea principalelor sale componente. Organizarea determină structurarea 
resurselor, structura organizatorică, structura funcțională, sistemul informaţional. 


Organizarea financiară cuprinde ansamblul activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor 
financiare ale companiei, locul pe care îl ocupă, ca responsabilități, pe salariați, 
structuri organizatorice şi statuarea acestora într-un cadru precis conturat de luare şi 
de urmărire a deciziilor. 


Prin intermediul acestui atribut se armonizează resursele necesare desfăşurării în bune 
condiţii ale activităţii şi se stabilesc raporturi optime între obiective şi resurse. 


Exemplu:  


În domeniul financiar se realizează activităţile de cea mai mare importanță pentru 
întreprindere, pentru acţionari, clienți, ca de exemplu: bugetul firmei; bilanţul contabil; 
contul de profit şi pierdere; evaluarea firmei; stabilirea preţurilor şi tarifelor; asigurarea 
capacităţii de plată a întreprinderii; organizarea şi exercitarea controlului şi auditului 
financiar, relațiile întreprinderii cu bugetul public național; relațiile întreprinderii cu 
acționarii, băncile, piața financiară etc. 


 


Coordonarea constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează 
deciziile şi acţiunile personalului firmei şi ale subsistemelor sale în cadrul previziunilor 
și sistemului organizatoric fiind de fapt o organizare în dinamică. 


Activităţile care formează funcţia de coordonare se divid în: 


 Activităţi de coordonare bilaterală; 


 Activităţi de coordonare multilaterală. 


Pentru asigurarea unei coordonări eficiente este necesară existenta unei comunicări 
adecvate la toate nivelurile managementului firmei. 


Coordonarea şi comunicarea, în domeniul financiar, trebuie să fie controlabile şi 
controlate. Din acest motiv, sistemul de comunicații impune o construcție care sa 
permită o funcționare corectă a feed-back-ului, indispensabil oricărui proces 
managerial. 


Antrenarea încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină 
personalul firmei să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor. 
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Antrenarea determină implicarea operaţională şi efectivă a resurselor companiei în 
realizarea obiectivelor. Motivarea personalului, împletirea armonioasă a intereselor 
companiei cu interesele personalului (angajați, acţionari etc) constituie motorul 
acţiunilor de antrenare. Scopul antrenării are un caracter operaţional, iar fundamentul 
său îl reprezintă motivarea, adică corelarea satisfacerii necesităților și intereselor 
personalului cu realizarea obiectivelor și sarcinilor stabilite. 


Pentru o antrenare eficientă este necesar ca procesul motivării să fie complex, 
diferențiat şi eficient. Calitatea antrenării condiționează concretizarea eficientă a 
funcțiilor de previziune, organizare şi coordonare. 


Control evaluarea este definită ca ansamblul proceselor prin care performanțele 
companiei, subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu 
obiectivele stabilite inițial în vederea eliminării diferențelor constatate şi integrării 
abaterilor pozitive. 


Controlul şi evaluarea asigură finalitatea unui ciclu al procesului managerial şi 
reprezintă rampa de lansare a ciclului următor. Control - evaluarea determină 
evaluarea rezultatelor, vizează controlul preventiv şi analiza cauză-efect. Prin valoarea 
lui teoretică şi practică, acest atribut asigură evaluarea întreprinderii pe ansamblu şi pe 
elemente componente. 


Procesul de control - evaluare cuprinde măsurarea realizărilor, compararea lor cu 
nivelul stabilit inițial, determinarea cauzelor generatoare de abateri şi efectuarea 
corecturilor ce se impun. Prin urmare, acest atribut are un caracter preventiv şi 
corectiv. 


Proporțiile optime în care se regăsește aplicarea funcțiilor conducerii sunt prezentate în 
figura de mai jos: 


Figura 2-2: Proporțiile optime în care se regăsesc aplicarea funcțiilor conducerii 


 


 


Analizată în ansamblu, evoluţia procesului de management percepută ca rezultantă a 
evoluțiilor funcțiilor componente este ciclică, ondulatorie iar intensitățile maxime 
corespund încheierii şi începerii principalelor subdiviziuni temporare folosite în 
previzionarea activităţii firmei. 
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3 Organizarea departamentului financiar-contabil 


Departamentul responsabil de controlul si mentenanța bazei de date financiare este 
elementul central al oricărui sistem de management financiar. 


Activităţile centrale ale departamentului financiar sunt: 


 Asigurarea faptului că organizația beneficiază de cea mai bună alternativă pentru 
numerarul care nu se află în utilizare; 


 Oferirea de numerar suficient pentru plata datoriilor; 


 Tranzacții de schimb externe; 


 Controlul și monitorizarea conturilor bancare; 


 Previzionarea și monitorizarea cash-flow-ului; 


 Controlul și monitorizarea împrumuturilor. 


 


Este necesară o examinare completă a modului de funcționare a departamentului 
financiar din cadrul fiecărei companii de utilități, de preferință ca parte a unei analize 
instituționale generale. Cu toate acestea, un aspect important de care trebuie să se 
țină cont este ca toate funcțiile din domeniul financiar ar trebui să fie controlate de o 
singură persoană. Această persoană va fi responsabilă, zilnic, de funcționarea eficientă 
și eficace a funcției financiare. Acest angajat va fi un manager financiar calificat, cu 
experiență, viitor membru important al echipei de management a corporației și 
răspunzător de asigurarea informării continue a echipei privind impactul financiar al 
deciziilor luate de aceasta.  


Structura departamentală efectivă din subordinea acestei persoane depinde într-o 
mare măsură de dimensiunea organizației; organizațiile mai mari și mai complexe tind 
să aibă un număr mai mare de subdivizii, odată cu creşterea specializării sau a 
competentelor tehnice.  


3.1 Structura minimă a departamentului financiar 


O structura minimă revizuită a unui operator poate fi următoarea:  


 Contabilitate financiara;  


 Contabilitate manageriala; și,  


 Trezorerie.  


 


Dar ar trebui să se țină cont ca forma finală trebuie să fie acceptată la nivelul fiecărei 
organizaţii în parte. 


Indiferent de metoda aleasă pentru definirea structurii departamentului, următoarele 
funcții de bază reprezintă esența operaţiunilor departamentului financiar: 


Contabilitatea financiară – responsabilitatea pregătirii și menținerii conturilor istorice 
ale organizației și a raportării statutare externe. În centrul activităţilor sale se află: 
înregistrarea tranzacțiilor afacerii; Colectarea veniturilor/plata datoriilor; Pregătirea 
documentelor financiare statutare. 
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Contabilitatea managerială – responsabilitatea raportării interne către management. 
Activităţile cheie sunt reprezentate de: Înregistrarea, analizarea și interpretarea 
informaţiei financiare; Oferirea informaţiei pentru planificarea internă, control și 
procesul de decizie; Pregătirea bugetelor și controlul bugetar. 


Managementul trezoreriei – responsabilitatea administrării numerarului din cadrul 
organizației. Aceasta reprezintă baza existentei oricărei organizaţii, dar și o resursă ce 
are nevoie sa fie administrată, resursa financiară fiind una limitată. 


3.2 Interacțiunea diferitelor categorii de manageri 


În raport cu ierarhizarea obiectivelor urmărite în cadrul managementului 
financiar interacționează diferite categorii de manageri si anume:  


 Managerii de nivel superior;  


 Manageri de nivel mediu;  


 Managerii de nivel inferior 


 


MANAGERII DE NIVEL SUPERIOR se pronunță și adoptă decizii cu privire la 
obiectivele organizaționale globale care întotdeauna îmbracă și o tentă financiară. Ei 
adoptă decizii cu privire la alocarea resurselor, implicit a celor financiare, avându-se în 
vedere politicile de finanţare pe termen lung și termen scurt, politicile de credit 
comercial, politicile de dividende, precum și cele de investire și dezinvestire. 


MANAGERII DE NIVEL MEDIU au rolul de "curea de transmisie" a obiectivelor si 
sarcinilor către manageri de nivel superior și apoi de informare a top managerului 
asupra rezultatelor obținute ca urmare a implementării deciziilor anterioare. 


 Ei sunt cei care elaborează planul și programul de acțiune; 


 Defalcă sarcinile implicit pe cele de natura financiară pe colective de muncă; 


 Urmăresc realizarea obiectivelor propuse în practică; 


 Fac comparații între nivelul sperat și cel realizat; 


 Analizează ecartul și impactul acestora asupra evoluției viitoare;  


 Identifică factorii de influență și propun măsuri pentru redresarea unor situații 
nefavorabile;  


 Efectuează analize, elaborează studii, formulează concluzii și emit rapoarte către 
top managementul firmei. 


Conducătorul compartimentului financiar are o sarcină și anume, el trebuie să verifice 
prin prisma criteriilor financiare nivelul de eficiență al tuturor celorlalte programe de 
acțiune elaborate și implementate de conducătorii altor compartimente de 
responsabilitate. În acest sens colaborează pe orizontală cu toți acești factori pentru a 
contura cea mai bună alternativă de acțiune în plan financiar, fără a diminua din punct 
de vedere cantitativ și calitativ acțiunea economică întreprinsă.  Natura problemelor pe 
care le rezolvă managerii financiari îi obligă, ca prin instrumente specifice, să 
monitorizeze acţiunile întreprinse sub toate aspectele lor. Aceasta este permisa 
datorită calităţii atribuite instrumentelor financiare și în primul rând capacităţii finanțelor 
de a genera operaţii, monitoriza  procese și fenomene prin evaluări sistematice 
efectuate în unități monetare. Din acest motiv acţiunile managementului financiar se 
extind întotdeauna și în celelalte sfere ale celorlalte tipuri de management.  
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MANAGERII DE NIVEL INFERIOR sunt persoane care conduc nemijlocit colective de 
lucru, ei lucrează cu prezentul și au obligaţia de a asigura transpunerea în practică, 
într-un orizont de timp imediat, a obiectivelor înscrise în programul de acțiune elaborat, 
pentru resortul lor, de către managerii de nivel mediu. Are și sarcina de a raporta 
sistematic rezultatele obţinute și de a supune spre analiza managerilor de nivel mediu 
cauzele și efectele. Pot formula sugestii și propune măsuri de eficientizare a activităţii 
din resortul pe care-l conduc, ele având implicit o tentă financiară. 


3.3 Structura departamentului financiar - contabil 


Figura 3-1: Structura organizatorică a departamentului financiar – contabil 


 


Desfăşurarea activităţii, de către managerii financiari, în condiţii de performanţă şi 
calitate managerială prezumă existența următoarelor condiţii:  


 Condiţie primordială a conducătorilor compartimentelor financiare este aceea de 
a fi instruiți din punct de vedere managerial şi de a fi motivați pozitiv în realizarea 
obiectivelor stabilite; 


 Managerii financiari trebuie să cunoască obiectivele generale ale întreprinderii; 


 Obiectivele particulare, stabilite la nivelul compartimentului financiar trebuie să fie 
corelate şi fie convergente cu obiectivele generale ale întreprinderii, în măsură să 
nu determine angajări riscante cu efecte negative în domeniul: vânzărilor, 
eficientei producţiei, asigurării resurselor, calităţii debitorilor etc.; 


 Managerii financiari trebuie să dispună de mijloacele indispensabile (resurse 
materiale - utilaje, tehnologii, resurse informaționale, resurse umane, resurse 
financiare) atingerii obiectivelor stabilite; 


 Alegerea celei mai bune variante de decizie presupune ca managerul financiar să 
beneficieze de un anumit grad de independență în planul exploatării; 


 În cadrul compartimentul financiar trebuie să existe anumite forme de control, 
care pe de o parte să nu limiteze independența decizională, iar pe de altă parte 
să nu producă nesiguranță în ceea ce privește "averea" întreprinderii; 


 Asigurarea unei părți din active în formă lichidă sau în formă uşor lichidabilă, în 
funcţie de preferințele de plată ale furnizorilor. 
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Deoarece nu există un model standard care să fie aplicabil oricărei companii, la 
reorganizarea sau aprobarea unei organigrame noi există oportunitatea de a modifica 
și adapta structura organizatorică cea mai bună pentru companie. 


Dar această structură nu trebuie să fie una rigidă, ci trebuie adaptată ori de câte ori 
situația o cere. De exemplu o companie de apă care deservește o singură localitate, va 
avea o structură diferită față de o companie de apă care deservește mai multe 
localități. Întotdeauna este bine ca departamentul financiar să fie organizat optim, să nu 
aibă în structură nici prea mulți, dar nici prea puțini angajați. 


Ca urmare fiecare companie trebuie să își analizeze complexitatea activității și să 
stabilească componența departamentului financiar-contabil în conformitate cu 
necesităţile proprii. 


 







 
Anexe: 


 
(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 


 


 


Instrument de evaluare asupra gestionării eficiente a companiilor 
de apă 


 
Importanța managementului financiar 


 








Page 1 11/03/2016 



Implementat de 



Instrument de evaluare asupra gestionării 
eficiente a companiilor de apă 
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Implementat de 



Ințelegerea și sprijinul 
acordate de parțile 



implicate  



Calitatea  



produsului 



Satisfacția 



consumatorilor 



Dezvoltarea angajatilor  



și a leadership-ului  



Optimizarea  



Operațională 



Viabilitate  



financiară 



Stabilitatea  



infrastructurii 



Flexibilitatea  



Operațională 



Sustenabilitatea  



Comunității 



Resursă adecvată 



de apă 



Management  
eficient al  
companiei 
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Implementat de 



Instrument de evaluare 



Etapa 1 
Evaluarea condițiilor actuale 



Etapa 2  
Stabilirea și clasarea importanței pentru fiecare atribut  



Etapa 3 
Prezentarea sub formă de grafic a atributelor pentru a 



determina importanța și nivelul de îndeplinire  



Etapa 4  
Selectarea atributelor care vor fi îmbunatățite 



Etapa 5 
Elaborarea și implementarea unui Plan de îmbunătățire  
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



1. Calitatea produsului  



• Conformă cu cerințele legale și cerintele referitoare la siguranță 



• În concordanță cu nevoile consumatorilor, ale sănătății publice și cele ecologice 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



2. Satisfacția consumatorilor  



• Asigură servicii sigure, receptive și accesibile din punct de vedere al costului 



• Receptive la nevoile și urgențele consumatorului.  
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



3. Dezvoltarea angajaților și a leadership-ului 



• Recrutează și reține forța de muncă competentă  



• Dispune de o organizație bazată pe colaborare, dedicată învățării și îmbunătățirii 
continue 



• Asigură oportunități pentru dezvoltarea profesională și a leadership-ului 



• Dispune de o echipă integrată de leadership senior, bine coordonată.   
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



4. Optimizarea operațională 



• Stimulează îmbunătățirile continue de performanță 



• Minimizează utilizarea și pierderea de resurse în funcționarea de zi cu zi 



• Este conștientă de, și adoptă la timp, îmbunătățirile operaționale și tehnologice. 
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



5. Viabilitatea financiară 



• Înțelege costul ciclului de viață complet al companiei 



• Echilibrează eficient datoria pe termen lung, valoarea activelor, 
cheltuielile cu operarea și intreținerea și veniturile din operare  



• Aplică rate previzibile și adecvate.   



 











Page 10 11/03/2016 



Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



6. Stabilitatea infrastructurii 



• Înțelege starea și costurile asociate cu activele infrastructurii critice 



• Menține și îmbunătățește activele, pe termen lung, la cel mai mic cost 
posibil pentru ciclul de viață și la un risc acceptabil 



• Eforturile făcute pentru reparații sunt coordonate la nivelul comunității 
pentru a minimiza întreruperile.   
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



7. Flexibilitatea operațională 



• Angajații lucrează împreună pentru a anticipa și evita problemele 



• Stabilește proactiv nivelele de toleranță și gestionează eficient riscurile 
(inclusive cele legale, de reglementare, financiare, de mediu, legate de 
siguranță, securitate și dezastre naturale).   
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



8. Sustenabilitatea comunității 



• Atenție la impactul asupra sănătății și bunăstării comunității și asupra bazinului 
de recepție  



• Operarea îmbunătățește mediul natural  



• Utilizează în mod eficient resursele de apă și energie; 



• Menține și îmbunătățește durabilitatea din punct de vedere ecologic, inclusiv prin 
prevenirea poluării și protejarea bazinului de recepție și a sursei de apă. 
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



9. Resursă adecvată de apă 



• Asigură disponibilitatea apei printr-o analiză pe termen lung a 
aprovizionării și a cererii, conservare și educare publică  



• Gestionează operarea pentru a asigura durabilitatea și reumplerea pe 
termen lung a acviferului și a apelor de suprafață.  
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Implementat de 



Etapa 1 - Evaluarea condițiilor actuale 



Rating Descriere 



1 Sisteme eficiente existente; îndeplinirea constantă a obiectivelor. 



2 Sisteme aplicabile existente; îndeplinirea majorității obiectivelor 



3 Sisteme parțiale existente; îndeplinirea moderată a obiectivelor 



4 Sisteme slabe existente; îndeplinirea ocazională a obiectivelor 



5 Sisteme inexistente; neîndeplinirea obiectivelor 



10. Ințelegerea și sprijinul acordate de părțile implicate 



• Generează întelegere și sprijin din partea organismelor de supraveghere, 
din partea intereselor comunității și a celor legate de bazinul de recepție, 
din partea organismelor de reglementare pentru nivelurile serviciilor, 
structurilor de tarife, bugetelor de operare, programelor de îmbunătățire a 
capitalului, și deciziilor de gestionare a riscurilor. 



• Implică în mod activ părțile implicate în deciziile care vor avea impact 
asupra lor 
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Implementat de 



Etapa 1 
Evaluarea condițiilor actuale 



Etapa 2  
Stabilirea și clasarea importanței pentru fiecare atribut  



Etapa 3 
Prezentarea sub formă de grafic a atributelor pentru a 



determina importanța și nivelul de îndeplinire  



Etapa 4  
Selectarea atributelor care vor fi imbunatățite 



Etapa 5 
Elaborarea și implementarea unui Plan de Îmbunatățire  
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Implementat de 



Etapa 2 - Stabilirea și clasarea importanței pentru fiecare atribut  



Atribut 
Etapa 1: Gradul de 



îndeplinire (1-5) 
Etapa 2: Clasarea 
importanței (1-10) 



1. Calitatea produsului (PQ)  4 3 



2. Satisfacția consumatorului (CS) 3 7 



3. Dezvoltarea angajaților și a 
leadership-ului  (ED) 



4. Optimizarea operațională (OO) 



5. Viabilitatea financiară (FV)  



6. Stabilitatea infrastructurii (IS)  



7. Rezistența în operare (OR) 



8. Sustenabilitatea comunității (SU)  



9. Adecvarea resurselor (WA) 



10. Întelegerea și sprijinul acordate de 
părțile implicate (SS)  
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Implementat de 



Etapa 1 
Evaluarea condițiilor actuale 



Etapa 2  
Stabilirea și clasarea importanței pentru fiecare atribut  



Etapa 3 
Prezentarea sub formă de grafic a atributelor pentru a 



determina importanța și nivelul de îndeplinire  



Etapa 4  
Selectarea atributelor care vor fi îmbunătățite 



Etapa 5 
Elaborarea și implementarea unui Plan de Îmbunătățire  
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Implementat de 



Etapa 3 Rezultate reprezentate grafic + Etapa 4 Selectarea atributelor 
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Implementat de 



Etapa 1 
Evaluarea condițiilor actuale 



Etapa 2  
Stabilirea și clasarea importanței pentru fiecare atribut  



Etapa 3 
Prezentarea sub formă de grafic a atributelor pentru a 



determina importanța și nivelul de îndeplinire  



Etapa 4  
Selectarea atributelor care vor fi îmbunătățite 



Etapa 5 
Elaborarea și implementarea unui Plan de Îmbunătățire  
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Implementat de 



Etapa 5 - Elaborarea și implementarea unui Plan de Îmbunătățire  
 



Planurile eficiente de îmbunătățire includ de regulă următoarele elemente: 



• O analiză a “diferențelor”. Această analiză va descrie poziționarea sa 
actuală față de obiectivele sale și motivele din cauza cărora nu au fost 
atinse aceste obiective;  



• Elaborarea unei strategii specifice pentru companie pentru îndeplinirea 
obiectivelor de performanță;  



• Activități, tactici specifice sau ajustări ale managementului necesare pentru 
implementarea strategiei companiei; și  



• Un interval de timp pentru măsurarea rezultatelor pentru a măsura gradul de 
îndeplinire și nevoile potențiale de efort suplimentar. 



Ar fi util pentru companii să numească un manager pentru programul general de 
îmbunătățire, care să controleze proiectul de îmbunătățire. 
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Implementat de 



Leadership 



“Eforturile de îmbunătățire organizațională solicită 
angajamentul leadership-ului companiei” 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă.  



Publicat de 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania 



Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 



Chișinău, str. Bernardazzi 66 



T  + 373 22 22-83-19 



F  + 373 22 00-02-38 
I www.giz.de, www.serviciilocale.md  
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Implementat de 



Din numele 
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Modulul 1                                                     
IMPORTAN A MANAGEMENTULUI FINANCIAR 



11/03/2016 



Implementat de 
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Cuprins: 



1)Conceptul i rolul managementului financiar 



2)Funcţiile managementului financiar  



3)Organizarea departamentului financiar-contabil 
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1. Conceptul i rolul managementului financiar  



 DEFINI IE: 
Managementul financiar – este un subsistem al 



managementului general al firmei, având ca scop asigurarea 
resurselor financiare necesare, alocarea şi repartizarea lor 
profitabilă, creşterea valorii firmei şi a siguranţei patrimoniului 
acesteia, îndeplinind un rol activ, pornind de la resursele financiare 
mobilizate în stabilirea obiectivelor strategice şi tactice ale firmei şi în 
controlul şi evaluarea îndeplinirii acestora. 
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Managementul financiar vizează organizarea şi conducerea 



sistemică a activităţii financiare a unei firme prin următoarele căi: 



1) prin previziunea financiară, pe baza bugetului de venituri şi 



cheltuieli;  



2) prin controlul realizării obiectivelor financiare prestabilite; 



3) prin monitorizarea permanentă a modului de gestionare a 



patrimoniului în vederea prevenirii riscului de faliment al companiei. 



 



Implementat de 











Page 5 11/03/2016 



Managementul financiar, în calitate de componenta de 
baza, de sine stătătoare a managementului general al 
organizatiei, îndeplineste doua functii esentiale si anume: 



1) planificarea si controlul activitatii organizatiei 



2) fundamentarea si adoptarea de decizii financiare 



Implementat de 
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Implementat de 



Rolul managementului financiar este de a crea un 
cadru de actiune favorabil, in care urmeaza sa se 
stabileasca conexiunile firesti dintre obiectivele 
financiare ale firmei, valoarea acesteia, mijloacele si 
instrumentele folosite pentru masurarea 
performantelor sale financiare. 
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Implementat de 



Managementul financiar etse important în activitatea oricărei 
întreprinderi deoarece:  



 evalueaza eforturile financiare ale tuturor actiunilor care urmeaza a fi 
întreprinse într-o perioada de gestiune data; 



 asigura la momentul oportun, în structura si conditiile reclamate de 
necesitati, capitalul, la un cost cât mai scazut posibil; 



 urmareste modul de utilizare al capitalului si gradul de influenta a factorilor 
de decizie din celelalte centre de responsabilitate, în directia asigurarii 
unei utilizari eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuitele financiare; 



 asigura si mentine echilibrul financiar pe termen scurt si pe termen lung în 
concordanta cu necesitatile întreprinderii; 



 urmareste obtinerea rezultatului financiar scontat si îl repartizeaza pe 
destinatii. 
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Elementele principale ale managementului 
financiar: 



1. Planificare financiara 



2. Control financiar 



3. Decizii financiare 
 



Implementat de 
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Elementele principale ale managementului financiar: 



 



1. Planificare financiara 



a.pe termen scurt 



b.pe termen mediu si lung 



Implementat de 
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Elementele principale ale managementului financiar: 



2. Control financiar:  



Controlul financiar se refera la intrebari precum: 



a. sunt activele folosite eficient? 



b. sunt sigure activele afacerii? 



c. managementul ac ionează în interesul 
proprietarilor/consumatorilor si cu respectarea 
reglementarilor? 
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Elementele principale ale managementului financiar: 
3. Decizii financiare.  



Cele 3 arii majore ale func iei de decizie a managementului financiar 



11/03/2016 



Implementat de 
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Obiectivele managementului financiar 
 



11/03/2016 



Implementat de 
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Avantajele unui management financiar eficient: 



*controlul mai usor al fluxurilor de venituri si cheltuieli 



*adoptarea în cunostinta de cauza a deciziilor financiare 



*furnizarea de informatii  catre investitorii potentiali 



*întocmirea de rapoarte si analize financiare profesioniste,     



bine fondate 



*cre terea gradului de profitabilitate a activită ii 



11/03/2016 



Implementat de 
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3. Organizarea departamentului financiar-contabil 



XXX 11/03/2016 



Activitatile centrale ale departamentului financiar sunt: 



− Asigurarea faptului ca organizatia beneficiaza de cea mai 
buna alternativa pentru numerarul care nu se afla in utilizare 



− Oferirea de numerar suficient pentru plata datoriilor 



− Tranzactii de schimb externe 



− Controlul si monitorizarea conturilor bancare 



− Previzionarea si monitorizarea cash-flowului 



− Controlul si monitorizarea imprumuturilor. 



 











Page 15 



Structura organizatorică a departamentului financiar – contabil 



XXX 11/03/2016 
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC


PLANIFICAREA STRATEGICĂ. 
INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC.


Chișinău 2015


Implementat de


Planul de acțiuni. Stabilirea responsabilităților. 
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Ce este un plan de acțiuni


 Document
 Set de idei
 Cale coordonată de urmat
 Buget
 Analiză
 Document de politici
 Proces
 Mod de gândire


3
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elaborarea 
structurii 


conceptuale a 
planului 


formularea 
conținutului
sarcinilor 
planificate 


Elaborarea planului include două etape 
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 obiective
 acțiuni practice, pentru atingerea obiectivelor
 termene de realizare a acţiunilor
 costuri aferente implementării
 responsabili pentru implementare
 indicatori de progres
 procedurile de raportare şi evaluare


Planul trebuie să includă
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Model plan acțiune - România
Activitate Descriere Termen/responsabil


1 Master Plan DRAFT Noiembrie 2011
- martie 2012 / APA
SERV / CJ
/ OI / MMP


2 Predarea Master Planului Final Mai 2012 /
Consultant


3 Lansarea etapei de fezabilitate.
Pregătirea Caietului de sarcini și desfășurarea procedurii de 
licitație pentru consultantul care va pregăti Studiul de 
fezabilitate și va sprijini APA SERV până la semnarea 
contractelor de servicii și lucrări


Mai – august 2012


4 Pregătirea Studiului de fezabilitate preliminar Septembrie 2012 –
mai 2013


5 Aprobarea Studiului de Fezabilitate Final Pre-condiție: folosirea
comentariilor pregătite de
APA SERV


6 Predarea documentatiilor aferente Fazei 1b: Analize
Financiare, Economice si Institutionale


Pre-condiție: aprobarea 
SF FINAL


7 Predarea documentațiilor aferente Fazei 1b: Studiul de
Impact asupra Mediului (EIA) Preliminar
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Model plan acțiune - România


Activitate Descriere Termen/responsabil


1 Aprobarea Studiului de Impact asupra Mediului (EIA) Final După integrarea
comentariilor
pregătite de către
autoritățile de 
mediu


2 Predarea documentațiilor aferente Fazei 1b: Aplicația CF 
Preliminara


3 Aprobare Aplicație FC Finala Dupa integrarea
comentariilor
pregatite de MMP


Iulie 2013


4 Integrarea comunelor cuprinse in viitorul proiect la ADI si 
delegarea serviciile lor la APA SERV


5 Pregătirea Caietelor de Sarcini si documentațiile aferente pentru 
contracte de servicii și de lucrări


6 Proceduri de licitație pentru AT Proceduri de licitație pentru lucrări


7 Semnarea contractelor de AT si lucrări
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Responsabilități în elaborarea Planului de acțiuni


Plan acțiuni 
obiective 
generale


Ecnomist/Inginer 
șef


Director/Fondator


Șefi sectoare


Plan acțiuni 
sector


Șef sector


Inginer șef


Subordonați 
sector


Elaborare


Coordonare


Asistență colectare 
date
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Model plan acțiune – Moldova. AAC.
R


el
aț


ii 
cu


 c
lie


nț
ii • Creșterea numărului de consumatori branșați 


• Limitarea cazurilor de conectare neautorizată
• Creșterea numărului de Contracte încheiate
• Reducerea datoriilor debitoare
• Promovarea serviciilor în rândul consumatorilor


Obiective prestabilite
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Model plan acțiune – Moldova. AAC.
R


ed
uc


er
ea


 
da


to
rii


lo
r d


eb
ito


ar
e • Plan lunar de încasare a plăților 


• Registru al creanțelor restante
• Grafic lunar de colectare a creanțelor 
• Premierea pentru colectarea datoriilor
• Revizuirea documentelor de plată
• Revizuirea contractelor
• Avertizarea în scris a consumatorilor
• Reeșalonarea datoriilor
• Procedura scrisă de penalizare
• Achitare în avans de la persoane juridice


Acțiuni. Obiectiv 1.
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Model plan acțiune – Moldova. AAC.


Obiectiv Acțiune Responsabil Timp Rezultat


Reducerea 
datoriilor 
debitoare


Elaborarea 
Planului
lunar de 
încasare a 
plăților


Contabilitate/
Economist (Plan 
general)


Controlori (Plan 
pe sector)


La 
început
ul 
fiecărei 
luni


Plan de 
încasare a 
plăților 
elaborat și 
aprobat la 
ÎM (general)


Plan pe 
sectoare 
elaborat și 
aprobat
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-


Exercitiu practic 


Stabiliți un obiectiv strategic pentru activitatea Dvs. și 
întocmiți un plan de acțiuni (6-7 acțiuni) care să vă 
conducă la realizarea obiectivului stabilit. 
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Pavel PANUŞ 
 


CURRICULUM VITAE 


 
Denumirea poziţiei propuse:    
 
1. Nume: PANUŞ  
2. Prenume: Pavel  
3. Data naşterii: 30 septembrie 1956 
4. Naţionalitatea: R. Moldova 
5. Starea civilă: Căsătorit 
6.       Adresa:                                          MD 3500 or.Orhei,str. M. Sadoveanu nr.32/27; 
7.       E-mail:                                            ingineria_apelor@yahoo.com 
8. Educaţie: 
 
Instituţia Institutul Industrial din or. Herson, Ucraina, inginer - 


mecanic 
Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


IX 1977 – VI 1982  


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Inginer mecanic 


  
Instituţia Universitatea Tehnică a Moldovei, specializarea 


«Gospodărirea şi protecţia apelor»; 
Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


IX 2000 – VI 2002 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


inginer-licenţiat constructor, specializarea «Gospodărirea şi 
protecţia apelor»; 


 
 
Instituţia Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 
Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


XII 2010 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0310 seria 
2010-DLS. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate şi 
instalaţiilor aferente construcţiilor. Domeniile: Instalaţii şi 
reţele de alimentare cu apă şi canalizare;  


  
Instituţia Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 
Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


Februarie 2011 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0062 seria 
2011-RTLS. Responsabil tehnic la executarea lucrarilor 
specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor. Domeniile: 
Instalaţii şi reţele exterioare de alimentare cu apă şi 
canalizare;  
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Pavel PANUŞ 
 


 
Instituţia Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 
Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


Mai  2014 


Licenţă(e) sau Diplomă(e) 
obţinută(e) 


Certificat de atestare tehnico-profesională nr. 0935 seria 
2014-P. Proiectant pentru lucrari specializate şi instalaţiilor 
aferente construcţiilor. Domeniile: Instalaţii şi reţele de 
alimentare cu apă şi canalizare;  


 
 
 
Instituţia Cursuri de instruire, Academia REHAU, Austria; /materiale 


performante/ 
Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


2004 


Instituţia Cursuri de instruire, Seba KMT, Germania /organizarea 
detectării scurgerilor/; 


Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


2004 


Instituţia Cursuri de instruire, Hawle, Austria si Germania 
/producerea display/; 


Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


2004 


Instituţia Cursuri de instruire, DYTRAS, Iaşi, România /Epurarea 
Apelor uzate în localităţile mici/. 


Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


2006 


Instituţia Cursuri de instruire  OECD/ Kiev, Ukraina/ Întărirea 
managementului financiar al întepinderilor municipale din 
sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Managementul investiţional pe termen lung. Benchmarking 


Data: de la (luna / anul): 
          pînă la (luna / anul): 


2007 


 
 
9. Competenţe lingvistice: (Notaţi de la 1 la 5 pentru competenţă, 5 fiind cea mai înaltă 


notă) 
 
Limba Citit Vorbit Scris 
Română 5 5 5 
Rusă 5 5 5 
Franceza 3 1 2 
Engleza 1 1 1 


 
10.    Apartenenţă la organizaţii profesionale: Nu 
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Pavel PANUŞ 
 


9. Alte abilităţi (ex: cunoştinţe aprofundate în calculator, etc.): Cunoştinţe operare 
PC: Word, Excel, Win Smeta, MapInfo, Internet; 
 
10. Poziţia ocupată în prezent: director SC “Ingineria Apelor” SRL 
11. Anii în domeniu:  24 
12. Cheia calificării (relevant pentru program):  


• Cunoştinţe a legislaţiei naţionale în domeniu, inclusiv cea internaţională. Practica 
elaborării Regulamentelor de organizare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 


• Efectuarea  auditului tehnic şi  manageral pentru întreprinderile din domeniu ; 
• Elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru proiecte investiţionale în 


sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare ; 
• Experienţă în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, epurarea 


apelor uzate ; 
• Experienţă în domeniul expluatării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 


implementarea tehnologiilor şi materialelor avansate ; 
• Consultarea implementării proiectelor investiţionale. Elaborarea caietelor de sarcini 


pentru petrecerea procurărilor şi lucrărilor în cadrul proiectelor investiţionale.  
 
13.   Experienţă CIS şi experienţă specifică Europei de Est: Nu 
 
14.   Evidenţa Experienţei Profesionale: 
 
Data: din (lună / an) până în (lună / 
an) 


X 2013 –  III 2015 


Localitatea: Raionul Ialoveni 
Instituţia: Consorțiul format din următoarele companii: ROMAIR 


CONSULTING S.R.L. (România), STEINBACHER – 
CONSULT INGENIEURGESELLSCHAFT mbH & Co.KG 
(Germania) și SC ”Ingineria Apelor” SRL (R. Moldova) 


Poziţia : Expert alimentare cu apă 
Proiectul  Proiectul Elvețian de Apă și sanitație în Moldova (ApaSan) 
Descrierea:  Participarea la elaborarea Planului General de 


Alimentare cu Apă și Sanitație (Master Plan) 2014-2039 pentru 
raionul Ialoveni  


 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


IX 2014 – XII 2014 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: Reprezentanța din Moldova a „Chemonics International 


INC.”  
Poziţia : Consultant tehnic independent 
Proiectul  USAID 
Descrierea:  Pregătirea caietelor de sarcini pentru procurarea 


utilajului și echipamentului specializat 
 Evaluarea și inspecția tehnică a  utilajului și 


echipamentului specializat 
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Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


VI 2014 - II 2015 


Localitatea: Orhei 
Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL  în asociere cu “Pro consulting” 


SRL  
Poziţia : Inginer alimentare cu apă, expert instituțional   
Proiectul  USAID 
Descrierea:  Participarea la elaborarea Analizei Diagnostic şi 


Planului de Dezvoltare, capitolul „Diagnostic Tehnic,  
Operaţional și Instituțional” pentru întreprinderile de 
alimentare cu apă şi canalizare din oraşele: Anenii Noi, 
Edinet, Ocnita, Calarasi, Glodeni, Donduseni, Basarabeasca, 
Falesti, Cimislia, Riscani, Criuleni.  


 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


VI 2013- IV 2014 


Localitatea: Orhei 
Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL  în asociere cu “Pro consulting” 


SRL  
Poziţia : Inginer alimentare cu apă   
Proiectul  USAID 
Descrierea:  Participarea la elaborarea Analizei Diagnostic şi 


Planului de Dezvoltare, capitolul „Diagnostic Tehnic şi 
Operaţional” pentru întreprinderile de alimentare cu apă şi 
canalizare din oraşele:  Teleneşti, Drochia, Căuşeni, 
Taraclia, Străşeni, Rezina, Şoldăneşti.  


 
 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


III 2014 – XII 2014 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: GOPA  Germania 
Proiectul:  „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”,  GIZ 
Poziţia: Consultant senior alimentare cu apă  
Descrierea:  Participarea la elaborarea capitolului „Alimentare 


cu apă, transportarea şi epurarea apelor uzate” a 
„Strategiei de dezvoltare socio-economică”  a raionului 
Leova;  


 Participarea la elaborarea Studiului de Fezabilitate 
pentru „Alimentarea cu apă și opțiuni de canalizare pentru 
raionul Leova” 


 
 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


V 2011  - XII 2013 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: GOPA  Germania 
Proiectul:  „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”,  GIZ 
Poziţia: Consultant senior alimentare cu apă  
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Descrierea:  Completarea şi îmbunătăţirea, în baza studiilor 
efectuate, a capitolului „Alimentare cu apă şi transportarea 
şi epurarea apelor uzate” a „Strategiei de dezvoltare socio-
economică”  a raioanelor Rîşcani şi Cahul;  


 Participarea la elaborarea Studiului de Fezabilitate 
pentru „Alimentarea cu apă și opțiuni de canalizare pentru 
raioanele Rîșcani și Cahul” 


 schiţarea unei baze de date cu documentele şi 
informaţiile necesare despre sectorul apă-canal din 
raioanele Cahul şi Rîşcani; 


- analiza datelor colectate şi raportarea situaţiei 
existente cu privinţă la alimentarea cu apă şi canalizarea 
din raioanele Cahul şi Rîşcani; 


- formularea de recomandări pentru cele mai potrivite 
soluţii privind regionalizarea şi  organizarea eficientă a 
serviciilor apă-canal în concordanţă cu specificul local. 
 


 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


VI 2012- II  2014 


Localitatea: Orhei  
Instituţia: EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, Spania 
Proiectul:  Moldova Water Utilities Development Programme - 


Programme Implementation Support “ BERD 
Poziţia: Responsabil tehnic  
Descrierea:  Supravegherea lucrărilor de construcţie a 


proiectului investiţional în valoare de 6 milioane EURO 
 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


III 2012 - XI 2012 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Austria 
Proiectul:  „Îmbunătăţirea calităţii mediului în zona mării Negre prin 


tratarea mai bună a apelor uzate şi adaptarea la 
schimbările climei a sectorului apei din Republica  
Moldova”,   CE (DG ENV) şi  OECD/EAP 


Poziţia: Consultant local independent  
Descrierea:  Evaluarea impactului schimbărilor climei asupra 


surselor de aprovizionare cu apă şi sistemelor AAC 
 Analiza măsurilor de adaptare selectate şi 


propunerea unei strategii de adaptare fezabile 
 Elaborarea unui model de afaceri viabil pentru 


sanitaţia rurală 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


XII 2010  - VI 2012 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL partener local al  SEURECA 


(Franţa)  
Proiectul:  „Executarea studiului de fezabilitate "MOLDOVA: 


ALIMENTARE CU APĂ ŞI TRATAREA APELOR 
MENAJERE CHIŞINĂU" 


Poziţia: Manager proiect, inginer canalizare  
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Descrierea:  Coordonarea activităţilor din cadrul proiectului; 
 Evaluarea  obiectelor  sistemul existent de 


canalizare şi epurarea apelor uzate; 
 Evaluarea instalaţiilor industriale existente de 


epurare a apelor reziduale, inclusiv gestiunea şi 
eliminarea nămolurilor; 


 Definirea preţurilor curente pentru toate 
elementele care urmează să fie incluse în planul de 
afaceri, 


 Asistarea experţii internaţionali în cadrul analizei 
 


 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


I 2006 pina in prezent 


Localitatea: Orhei 
Instituţia: SC “Ingineria Apelor” SRL 
Poziţia: director 
Descrierea: • Coordonator de proiect pentru 21 proiecte de 


alimentare cu apă, care includ: 176 km reţele apă, 16 
castele de apă, 4 staţie de pompare a apei, 2 staţii de 
tratare a  apei; 


• Coordonator de proiect pentru 7 proiecte de 
canalizare şi epurare a apelor uzate inclusiv: 7 km de 
reţele canal, a 3 staţii de epurare 


• Auditor tehnic pentru proiectul “Apa San” finanţat 
de Guvernul Elveţiei şi Austriei 


• Expert tehnic evaluare proiecte pentru finanţare de 
către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord; 


• Expert tehnic evaluare proiecte pentru finanţare de 
către GTZ Germania; 


• Consultant în pregătirea proiectului de dezvoltare 
regională pentru zona Orhei, în cadrul  Programului de 
Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă” 
finanţat de Banca Europeana de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare; 


• Executarea părţii tehnologine din 6 studii de 
fezabilitate  pentru diverse localităţi atât pentru sisteme de 
alimentare cu apă cât şi pentru sisteme de canalizare şi 
epurare; 


• Inginer civil pentri evaluarea costurilor obiectelor 
de alimentare cu apă şi de canalizare pentru totate 
proiectele de execuţie şi studiile de fezabilitate. 


 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


IV 2004- I 2006 


Localitatea: Orhei 


Instituţia: Întreprinderea Municipală Regia “Apă-Canal” Orhei  
Poziţia : Consultant implementare  proiectul  pilot de alimentare cu 


apă al Băncii Mondiale 
Descrierea : - Elaborarea conceptului  


- Elaborarea caietului de sarcini  
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- Monitorizarea îndeplinirii lucrărilor de construcţie şi 
montări executate de Regia “Apă-Canal” Orhei 


 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


II 1991 – II 2004 


Localitatea : Orhei   
Instituţia: Întreprinderea Municipală Regia “Apă-Canal” Orhei  
Poziţia: Director 
Descrierea: 1. Implementarea sistemului GIS pentru sistemul de 


alimentare cu apă şi canalizare a oraşului Orhei; 
2. Bugetarea activităţii serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare 
3. Zonarea distribuţiei apei în Or. Orhei 
4. Implementarea  soft-ului pentru contabilitate  
5. Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară  
6. Elaborarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare 
 


 
 
1982-1986 Fabrica de Textile, Orhei – maistru superior 
1986-1987 Fabrica de Experimentare Specializata, Orhei, şeful departamentului de 


Planificare Producţie 
1987-1991 Organizaţie Obştească, Orhei 
 
 
 
Confirmare: 
Eu, subsemnata, confirm că după ştiinţa mea aceste date descriu corect persoana, 
calificarea şi experienţa mea. 
 
 
Pavel PANUŞ               martie 2015 
      
Numele expertului  Data 
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Sesiunea 6 
Managementul Conflictelor 


Implementat de


24/02/2016







Page 2


Managementul Conflictelor


• Definiția conflictului


• Cauzele conflictului


• Cum se manifestă un conflict


• Strategii de soluționare a conflictelor


• Schimbarea perspectivelor pentru soluționarea conflictelor


• Rolul pozitiv al conflictelor


Implementat de


24/02/2016
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Definiția conflictului


Conflictul este o trăsătură normală şi inevitabilă a activităţii umane:


• Este o situație de dezacord, de dispută


• Când 2 sau mai multe părți


• Au interese, ambiţii, dorinţe diferite şi care nu pot fi combinate


• Sunt conștiente de starea lor de opoziție


• Și încearcă prin presiune și/sau forță


• Să-și realizeze/impună interesele personale și/sau planurile de acțiune


• Și par a fi sau sunt în realitate ireconciliabile sau incompatibile


Implementat de


24/02/2016
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Cauzele conflictului


Implementat de


Ce auzim


• Oamenii strigă


• Afirmă că o anumită situație nu 
poate fi rezolvată


• Fiecare insistă că anume el are 
dreptate


• Nu se aud unul pe celălalt


24/02/2016
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Cauzele conflictului


Implementat de


Ce se află “sub apă”


• Diferențele între persoane


• Lipsa de informație


• Păreri diferite despre ce este important


• Lipsa comunicării


• Neînțelegeri


• Valorile personale


• Comportament neadecvat


24/02/2016
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Cum se manifestă un conflict


Agravarea conflictului se manifestă prin:


• disconfort (stare neplăcută, parcă presimțim ceva)


• incidente (fapte mărunte, dar care ne supără)


• neînţelegere (interpretăm greșit ceea ce celălalt a spus, a făcut, 
suntem suspicioși, facem concluzii incorecte)


• tensiune (starea de încordare, iritare, relaţia se complică prin atitudini 
negative şi idei fixe)


• criză (un pas mai violent, când nu mai este comportament “normal”, au 
loc acte necugetate)


Implementat de


24/02/2016
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Strategii de soluționare a conflictelor: Modelul Thomas-Kilmann


Implementat de


ASERTIVITATE
Focusarea


pe interesele proprii


COOPERARE
Focusarea pe interesele (nevoile) celuilalt


Evitarea
• Retragerea din situație
• Menținerea neutralității


Acomodarea
• Cedarea celeilalte părți


• Menținerea armoniei


Competiția
• Abordarea câștig-pierdere


• Atingerea propriilor obiective


Colaborarea
• Rezultate câștig-câștig


• Satisfacerea doleanțelor tuturor


Compromisul
• Cedări, concesii


• Menținerea relațiilor


24/02/2016
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Lucru individual (15 min)


Vă rugăm să vă gândiți la o situație de conflict (conflict nesoluționat) de la 


locul de lucru (spre exemplu cu o persoană din alt departament, cu un 


client) și să propuneți care ar fi metoda cea mai optimă pentru soluționarea 


conflictului dat (din cele 5 discutate anterior). Vă rugăm să explicați de ce 


anume ați optat pentru metoda dată.


Implementat de


24/02/2016







Page 9


Schimbarea perspectivelor pentru soluționarea conflictelor


Implementat de


Cadrul vechi Cadrul nou


1. Ori eu, ori el. Amândoi.


2. Nu exista nicio speranță. Este posibil, putem găsi soluția.


3. Nu e drept să avem acest conflict. Conflictele de acest tip sunt normale.


4. Nu merita sa ne gândim la asta. Nu trebuie să neglijăm conflictul.


5. Nu este înțelept să faci concesii, să 


cedezi.


Trebuie să căutăm cât mai multe 


soluții.


6. Nu eu am început, de ce sa iau eu 


inițiativa?


Aș putea contribui la rezolvarea 


conflictului?


7. “Blocat” în trecut. Orientat către viitor.


24/02/2016
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Jocuri de rol (20 min)


1) Client înfuriat + angajat Apă-Canal (la ghișeu)


2) Cel mai des întâlnit conflict la locul de muncă


Implementat de


24/02/2016
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Rolul pozitiv al conflictelor


• Indică existența unei probleme


• Ne permit să găsim soluții


• Sunt o sursă a schimbărilor, a progresului


• Oportunități de dezvoltare


• Trezesc interesul și curiozitatea


• Preîntimpină stagnarea


• Ne ajută să cunoaște, oamenii din jurul nostru, să aflăm care sunt 
tendințele în societate


Implementat de


24/02/2016
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Pienaru Adriana
Pintea Lilia
Popusoi Vadim


Proiect cofinanțat de 


Implementat de


În cooperare cu


24/02/2016



http://www.giz.de/

http://www.serviciilocale.md/
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 1 Technical Standards Workshop  6/03/2012 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


Factors involved in the water/wastewater sector decisions / 


 Factori implicati in decizie in sectorul de apa/canal:  
 


 


Technical Standards Workshop  6/03/2012 2 


Institutional Social 


Political  Economical 


Technical  


WSS 


Sector   


Great importance and impact / Importanta mare, impact 


puternic 


Large, covers wide range and many fields / Domeniu vast, 


acopera o arie mare de preocupari si multe domenii 


ingineresti 







Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


 Necessity – management of all the different aspects in a unitary manner 


 Different bodies to manage sides of the same whole 


 Interaction with other fields of activity, bodies of decision and authorities 


 


 


Unified approach, steady rules and established methods 


Similar cases have to lead to similar decisions 


Inter-operability, repeatability, long-term usability 


Clearly defined resposability, well structured hierarchy of decision 


Abordare unitara, reguli stabile si metode bine puse la punct 


 Cazuri similare trebuie sa duca la decizii similare 


 Asigurarea inter-operabilitatii, repetabilitatii si utilizarii pe termen lung a criteriilor de 


evaluare folosite 


 Definirea clara a responsabilitatilor si o structura clara a ierarhiei decizionale 
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 4 Technical Standards Workshop  6/03/2012 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


WSS 


Sector 


Water resources management and protection 


Water prelevation, water quality; sources – design, build, maintenance 


Water treatment - design, build, maintenance 


Water distribution – pumping, networks - design, build, maintenance 


Wastewater collection - pumping, networks - design, build, maintenance 


Wastewater treatment - design, build, maintenance 


Treatment sub-products management and disposal 


Environment protection involvement 







Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


 European Directive – document which establishes targets and goals 


to be achieved by member states. The means to achieve these goals remain 


up to each national authority 


 Directiva Europeana – document ce stabileste tinte si obiective de 


atins de catre statele membre ale Uniunii Europene. Modul de atingere a 


acestor obiective este la latitudinea autoritatilor nationale. 


 


Examples:  


 Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for 


human consumption 


 Directive 93/38/EEC coordinating the procurement procedures of entities operating in the 


water, energy, transport and telecommunications sectors (amended by Directive 98/4/EC) 


 Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment 


 Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing 


water 
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


 Law  
The laws are  necessary because they are used to impose strongly those 


elements of the WSS which need a high level of security in implementation. It 


is the case of the aspects with impact in human health and in preservation of 


water resources. Also, laws are used to adapt European Directives to 


Romanian legislation. There are technical aspects which are stated by law – 


where issues connected to human health are invloved or when environmental 


issues are concerned:  


! Laws declare that all the Romanian waters have to be considered 


sensitive receptors. 


The sanitary protection of the water sources and the means to 


preserve them clean are also subject to a law. 


 


Also, the basic rules for the activity of water sector operators and their 


relationship with assets owners and with the beneficiaries are defined by law. 
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


 Normative – documents and documentations made in order to describe 


the way something ought to be done according to a value position. They are 


closer to manuals or guides and are intended to give a line of best practice 


methods  The normatives are elaborated by special designated comissions 


and comitees and are approved through Governmental Decisions or 


Ministerial Orders. 


Some normatives are approved by laws and governmental decisions and they 


express the ways of implementing the EU Directives into the Romanian 


local conditions. 


The normatives refer to the usual conditions and situations and  ensure similar 


aproach to common situations. 


Normatives are dedicated to complete guidance in certain conditions, stating 


rules for design, build, exploitation and maintenance. 


Also, there are normatives dedicated to the procedures to be fulfiled in order to 


obtain some of the necesary permits in the water and wastewater field of 


activity. 
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


 Normative – documente si documentatii realizate cu scopul de a 


descrie cum ar trebui realizat ceva avand ca reper un obiectiv de atins. Sunt 


ca un fel de manuale sau ghiduri si au ca scop sa ofere o atitudine de tip 


“cea mai buna practica in domeniu”. Sunt elaborate de comisii tehnice de 


specialitate special numite si sunt aprobate prin Hotarari de Guvern sau prin 


Ordine de Ministru 


Unele normative sunt aprobate prin lege sau hotarari de guvern si exprima 


modele de implementare a Directivelor Europene in legislatia romaneasca. 


Normativele se refera la conditii si situatii uzuale si asigura abordari similare in 


conditii similare. 


Normativele sunt dedicate oferirii de instructiuni complete in anumite conditii 


stabilind reguli pentru proiectare, executie, exploatare si intretinere. 


Exista deasemenea normative dedicate procedurilor ce trebuiesc indeplinite 


pentru obtinerea aprobarilor si avizelor necesare in domeniul alimentarilor 


cu apa si canalizarilor. 
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 9 Technical Standards Workshop  6/03/2012 


Standards 


• the standard is a document, established by consensus and approved by an 


empowered body, which assures, for common and repeated use, directive lines 


or characteristics for activities and their results, with the purpose of obtaining 


the optimal order degree within a certain context. 


•  The standards vary as subject, volume and character including many 


disciplines: beginning with all the technical, economical, and social data of the 


human activity and finishing with all the basic disciplines like language, 


mathematics and physics. 


• A standard should be: 


 


 


 


 


 


 


 


 


•coherent and consequent 


• resulting from the participation 


•active processes 


•available for everyone 


•up to date 


•reference status  in commercial 


contracts and in the court of law in the 


case of a dispute date 


•have national or international 


recognition 







Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 10 Technical Standards Workshop  6/03/2012 


Standarde 


• standardul este un document realizat prin consens si aprobat de un organism 


imputernicit ce asigura pentru utilizare obisnuita si repetata linii directoare sau 


caracteristici pentru activitati si rezultatele acestora, cu scopul de a se obtine 


obiectivul optim intr-un context dat. 


•Standardele variaza ca subiect, volum si caracter incluzand multe discipline: 


incepand cu toate datele tehnice, economice si sociale ale activitatilor umane si 


incheind cu toate disciplinele de baza cum ar fi limbajul, matematica, fizica.  


• un standard trebuie sa fie: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


• coerent si consecvent 


• rezultat al implicarii multiple 


• un proces activ  


• disponibil 


• la zi 


• referentiat in contracte comerciale sau 


in caz de dispute juridice  


• recunoscut la nivel national sau 


international 







Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 11 Technical Standards Workshop  6/03/2012 


Standards are exclusively technical references. 


According to the Romanian legislation the standards are not compulsory.  


Their use is a matter of choice. 


Standardele sunt exclusiv referinte tehnice. 


Conform legislatiei romanesti, standardele nu sunt obligatorii. 


Respectarea lor este o chestiune de optiune 


Legislation gives to the responsible bodies the liberty to chose if the standards should be 


considered compulsory in the area of their operations. Usually this is the case, but 


uncommon situations are treated separately.  


Legislatia da institutiilor responsabile libertatea de a alege daca standardele trebuie 


considerate obligatoriu in zona lor de operare.  


De obicei asta se si intampla, dar situatiile iesite din comun se pot trtata separat. 
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Types of standards / Tipuri de standarde 
•Standards for fundamental prescriptions that are referring to terminology, 


metrology, symbols, conventions and signs / Standarde pentru prescriptii 


fundamentale ce se refera la terminologie, masurari, simboluri, conventii, 


semne conventionale  
 


•Standards for test methods and for analysis which measure the characteristics 


/ Standarde pentru metode de testare si analiza pentru masurarea unor 


caracteristici 
 


• Standards that are defining the characteristics of a product or a specification 


for a service / Standarde ce definesc caracteristicile unui produs sau o 


specificatie pentru un serviciu  
 


• Organization standards that are referring to the description of the functions of 


a company and to the relations between them and the structure of the activities 


/ Standarde la nivel de organizatie ce se refera la descrierea functiunilor intr-o 


companie si la relatiile dintre structura de activitati din componenta  
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Technical Assistance for the  Implementation of Sector Policy 


Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


Standards with general application in water supply: 


 STAS 4273-83 – clasification of hydro-techical constructions in importance classes 


 SR 1343 – 1/2006 - Water supply – Part 1 – Calculation of the water quantities for 


urban and rural habitations 


 Indications regarding the average water consumption per capita depending on the type of 


habitation and the type of residential facilities 


 Difference between demand and necesity in water consumption 


 elements for evaluation of the consumption variation in time (daily) 


 basis of the  calculation of water storage storage facilities based on volumes and 


compensation of min-max variations 


 STAS 1478-90 – Water supply for civil and industrial buildings – Basic principles for 


design 


 Old, but still effective; many of its details were taken to new standards; still useful because 


things are considered together, as a whole 


 SR ISO 4427 – Polyethilene pipes for water distribution – Technical specifications  


 Standard notation, characteristics and clasification 


 Government Decision 930/11.08.2005 – regarding sanitary protection zones for 


water supply instalations 
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In Association with: 


Standarde cu asplicabilitate generala in alimentari cu apa: 


 STAS 4273-83 – Incadrare in clase de importanta a constructiilor hidrotehnice 


 SR 1343 – 1/2006 – Alimentari cu apa– Partea 1 – Determinarea cantitatilor de apa 


potabila pentru localitati urbane si rurale 


 Indicatii privind considerarea consumului mediu normat pe cap de locuitor in functie de tipul 


residential si dotarea cu facilitati  


 Diferenta dintre cerinta si necesar de apa 


 Elemente privind variatia zilnica a consumului 


 Calculul capacitatii de stocare a rezervoarelor 


 STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale – Prescriptii de 


proiectare 


 Standard vechi dar eficient si util; cele mai multe dintre prevederile sale au fost preluate in 


mai multe standarde mai noi; aici se regassesc sintetizate 


 SR ISO 4427 – Tevi de polietilena pentru distributia apei –Specificatii Technice 


 Notatie standard, caracteristici si clasificari 


 HG 930/11.08.2005 – privind zonele de protectie sanitara a instalatiilor de alimentare 


cu apa 
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In Association with: 


 Water source 


 NTPA 013 –Quality norms to be fulfiled by surface water used for potabilisation 


 NTPA 014 – Normative regarding measurement methods and sampling/analysis frequency for 


surface water for potabilisation  


 SR 1628-2/1996 – Water supply – Surface water sources. Studies, investigations, laboratory 


determinations 


 STAS 1629/3 – Water intakes from underground drains. General design guidelines 


 STAS 1629/4 – Water intakes from rivers. General design guidelines 


 STAS 1629/5 – Water intakes from lakes. General design guidelines 


 NP028-98 – Normative for design of water catchment construction 


 SR 12303- Water quality – Measurement of Cesium 137 quantities 


 ...and all the standards, norms and laboratory methods for water quality determination 
 


 Water mains 


 Normative I22 (1999, modified and completed in 2002) – Design and execution of water mains and 


water supply networks and sewerage networks 


 SR 6819 – Water supply – Water mains – Studies, design and execution prescriptions 


  minimum amount and type for necessary studies  


  instalation of devices – sectorisation valves, aeration valves, emptying valves, mounting-


dismounting compensation, thrust blocks 


  protection 
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In Association with: 


 Surse 


 NTPA 013 –Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru 


potabilizare 


 NTPA 014 – Normativ privind metodele de masurare si frecventa de prelevare de probe si analiza 


pentru apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare 


 SR 1628-2/1996 – Alimentari cu apa– Surse de suprafata. Studii, investigatii, determinari de laborator 


 STAS 1629/3 – Captari de apa subterana prin drenuri. Prescriptii generale de proiectare 


 STAS 1629/4 – Captari de apa din rauri. Prescriptii generale de proiectare 


 STAS 1629/5 – Captari din lacuri. Prescriptii generale de proiectare 


 NP028-98 – Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei 


 SR 12303- Calitatea apei – Determinarea continutului de cesiu 137 


 ...precum si toate standardele, normele si metodele de laborator pentru determinarea calitatii apei 
 


 Aductiuni 


 Normativ I22 (1999, modificat si completat in 2002) – Proiectarea si executia aductiunilor, a retelelor 


de distributie a apei si a retelelor de colectare a apelor uzate 


 SR 6819 – Alimentari cu apa – Aductiuni – Studii, prescriptii de proiectare si executie 


  tipul si nivelul studiilor de efectuat 


 Tipuri de armaturi– vane de sectorizare, aerare, golire, compensatori de montaj, masive de ancoraj 


  zone de protectie  
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In Association with: 


 Water treatment 


 SR 9296 – Water supply – Chlorination plants with gas chlorine – General prescriptions for 


design 


 SR13158 – Water supply – Calculation of the chlorination rate for disinfection 


 P84-88 – Technical guidelines for design of gravitational sand filters  


 STAS 1712/1 – Quartzy sand and gravel for water filtration and clogging prevention. General 


quality conditions. 


 STAS 1712/2 – Quartzy sand and gravel for water filtration and clogging prevention. 


Determination of SiO2 in sand. 


 STAS 1712/3 – Quartzy sand and gravel for water filtration and clogging prevention. 


Determination of organic matter in sand 


 SR 12362/1996 – Water supply – Reagents preparation facilities. Design guidelines. 


 STAS 3573 – Water supply – Clarifiers. Design guidelines 


 STAS 3602 – Gravitational sand filters. Design guidelines 


 STAS 3620/1 – Gravitational clarifiers. Design guidelines 


 STAS 3620/2 – Suspensional clarifiers with mechanical recirculation of sludge. Design 


guidelines 


 STAS 9295 – Iron and manganese removal facilities. Design guidelines 
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In Association with: 


 Tratarea apei potabile 


 SR 9296 – Alimentari cu apa – Statii de clorare cu clor gazos– Prescriptii generale de 


proiectare 


 SR13158 – Alimentari cu apa  – Calculul dozei de clor pentru dezinfectie 


 P84-88 – Specificatii tehnice pentru proiectarea filtrelor gravitationale cu nisip 


 STAS 1712/1 – Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei si prevenirea innisiparii. Conditii 


generale de calitate. 


 STAS 1712/2 – Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei si prevenirea innisiparii. 


Determinarea bioxidului de siliciu din nisip. 


 STAS 1712/3 – Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei si prevenirea innisiparii. 


Determinarea substantelor organice din nisip. 


 SR 12362/1996 – Alimentari cu apa  – Gospodarii de reactivi. Prescriptii de proiectare. 


 STAS 3573 – Alimentari cu apa  – Decantoare. Prescriptii de proiectare 


 STAS 3602 – Filtre de nisip cu nivel liber. Prescriptii de proiectare 


 STAS 3620/1 – Decantoare cu separare gravimetrica. Prescriptii de proiectare 


 STAS 3620/2 – Decantoare suspensionale cu recircularea mecanica a namolului. Prescriptii 


de proiectare. 


 STAS 9295 – Statii de deferizare si demanganizare. Prescriptii de studii si proiectare. 
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In Association with: 


 Water distribution 
 STAS 6002 – Connection manholes for water supply. Technical specifications. 


 SR EN 1508 – Guidelines for systems and components for water storage 


 SR 4163 -1 – Distribution networks. Basic design guidelines. 


 SR 4163 – 2 – Distribution networks. Guidelines for calculation. 


 


 Retele de distributie 
 STAS 6002 – Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice. 


 SR EN 1508 – Alimentare cu apa. Prescriptii pentru sistemele si componentele pentru 


inmagazinarea apei 


 SR 4163 -1 – Retele de distributie. Prescriptii de proiectare. 


 SR 4163 – 2 – Retele de distributie. Prescriptii de calcul. 
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Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


Wastewater collection networks 


 SR 1846 - 1 - Sewerage – Design guide - Part 1 – Estimation of urban wastewater flow (return rate, PE) 


 SR 1846 - 2 - Sewerage – Design guide - Part 2 – Estimation of stormwater flows  


 SR EN 752 - 1 - Sewerage systems - Part 1 – General issues and definitions 


 SR EN 752 - 2 - Sewerage systems - Part 2 – Performance conditions 


 SR EN 752 - 3 - Sewerage systems - Part 3 – General design guidelines 


 SR EN 752 - 4 - Sewerage systems - Part 4 – Hydraulic dimensioning and environmental references 


 SR EN 752 - 5 - Sewerage systems - Part 5 – Rehabilitation 


 SR EN 752 - 6 - Sewerage systems - Part 6 – Pumping instalations 


 SR EN 752 - 7 - Sewerage systems - Part 7 – Maintenance and exploitation 


 STAS 3051-91 – Sewerage systems – Colectors for sewerage networks. 


 SR EN 124 – Covering devices and locking for manholes and draining lids in road beds and walkways. 


Technical specifications 


 STAS 6701 – Stormwater discharge manholes with syphon and settling barrel. 
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Support Programme in the Water Sector (Water SPSP) 


In Association with: 


Retele de colectare apa uzata 


 SR 1846 - 1 - Canalizari exterioare - Prescriptii de proiectare - Partea 1 Determinarea debitelor de ape 


uzate de canalizare (rata de retur, populatie echivalenta) 


 SR 1846 - 2 - Canalizari exterioare - Prescriptii de proiectare - Partea 2 Determinarea debitelor de ape 


meteorice  


 SR EN 752 - 1 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 1 - Generalitati si definitii 


 SR EN 752 - 2 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 2 - Conditii de performanta 


 SR EN 752 - 3 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 3 - Prescriptii generale de proiectare 


 SR EN 752 - 4 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 4 - Dimensionare hidraulica si 


consideratii referitoare la mediu 


 SR EN 752 - 5 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 5 - Reabilitare 


 SR EN 752 - 6 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 6 - Instalatii de pompare 


 SR EN 752 - 7 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor - Partea 7 - Intretinere si exploatare 


 STAS 3051-91 – Sewerage systems – Colectors for sewerage networks. 


 SR EN 124 – Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in 


zone carosabile si pietonale 


 STAS 6701 – Guri de scurgere cu sifon si depozit 
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In Association with: 


 Wastewater Treatment Plants 


 STAS 10859 – Wastewater treatment plants for wastewater from human habitations. 


Studies for design. 


 STAS 12264 – Oil and grease removal in wastewater treatment plants. General design 


guidelines. 


 SR 12278 - Digesters for wastewater treatment plants. General design guidelines. 


 STAS 11565 – Platforms for digested sludge dewatering in wastewater treatment plants 


 STAS 11506 – Activated sludge basins. General design guidelines 


 STAS 12431 – Screens for wastewater treatment plants. 


 STAS 4162/1 – Primary settling tanks. General design guidelines 


 STAS 4162/2 - Secondary settling tanks. General design guidelines 


.......etc... 
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In Association with: 


 Statii de epurare a apelor uzate 


 STAS 10859 – Canalizari. Statii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele 


populate. Studii pentru proiectare. 


 STAS 12264 – Canalizari. Separatoare de uleiuri si grasimi la statiile de epurare 


orasenesti. Prescriptii generale de proiectare 


 SR 12278 – Rezervoare de fermentare pentru statii de epurare a apelor uzate. 


Prescriptii generale de proiectare. 


 STAS 11565 – Platforme pentru uscarea namolului fermentat din statiile de epurare 


orasenesti. 


 STAS 11506 – Bazine cu namol activat. Prescriptii generale de proiectare 


 STAS 12431 – Gratare pentru statiile de epurare a apelor uzate orasenesti. 


 STAS 4162/1 – Decantoare primare. Prescriptii generale de proiectare 


 STAS 4162/2 – Decantoare secundare. Prescriptii generale de proiectare 


.......etc... 
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In Association with: 


Wastewater treatment sludge  
 NP 118-06 – Normative for design for constructions and instalations in domestic wastewater 


treatment – Part 5: Sludge treatment 


 Order nr. 49/2004 – Technical norms for environment protection, especialy soils, when using 


wastewater treatment sludge in agriculture 


 Order 344/708 din 2004 of Ministry of Environment protection and Ministry of Agriculture, 


modified si completed by OM 27/2007 regarding the value of the agricultural and chemical 


potential of wastewater treatment sludge, prevention and decrease of the bad effects on soils, 


water, vegetation animals and people by the means of corect use 


 


Namol rezultat din epurarea apei uzate 
 NP 118-06 – Normativ pentru proiectarea construcţiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate 


orasenesti - Partea 5 - Prelucrarea namolurilor 


 Ordin nr. 49/2004 – Norme tehnice pentru protectia mediului, in special a solurilor, atunci cand se 


foloseste namolul din statiile de epurare in agricultura 


 Ordin 344/708 din 2004 comun al Ministerului Mediului si Ministerului Agriculturii, modificat si 


completat prin OM 27/2007 privind valoarea potentialului chimic in agricultura a namolului din 


epurarea apelor uzate, prevenirea si reducerea efectelor negative asupra solurilor, apelor 


vegetatiei, animalelor si oamenilor prin asigurarea unei utilizari judicioase. 
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Tipurile de relații 
din cadrul unui proiect
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Cine sunt părțile interesate?
Părțile interesate sunt organizații, grupuri sau indivizi, care: 
• Au un interes in succesul pe termen scurt sau lung al unui proiect/activitate
• Contribuie la sau sunt afectați de un proiect/activitate, in calitate de 


câștigători sau necâștigatori
• Pot influența direct sau indirect proiectul/activitatea
• Părțile interesate pot juca diverse roluri
• Pot oferi indrumare pentru problemele si nevoile care sunt adresate prin


proiect
• Pot oferi sprijin in strângerea si analizarea informațiilor necesare
• Pot pune la dispozitie resurse pentru pregatirea propunerii de proiect, 


pentru prezentari in fata instituțiilor finanțatoare
• Pot aproba proiectul sau parți din proiect
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Părțile interesate au interese si nevoi


• Satisfacerea nevoilor acestora este absolut necesară in
castigarea implicării, a sprijinului si a resurselor


• Ignorarea acestor nevoi poate conduce la opozitie


Consultarea factorilor interesați este obligatorie prin legislația 
Republicii Moldova
De aceea, planificarea unui proiect trebuie sa inceapa cu 
identificarea factorilor interesați
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Companiile trebuie sa se intrebe: 


• Care este interesul părțlor interesate in proiectul respectiv?


• In ce masura pot influența proiectul?


• Este relevanta implicarea părților interesate in planificarea procesului?


• In ce etapa ar trebui sa inceapa implicarea părtilor interesate?


• In ce fel trebuie implicate partile interesate?


• Cine ii poate reprezenta pe deținătorii de interese?


         
24/02/2016







Page 5


Cadrul de lucru al celor cinci etape de
implicare a părților interesate
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Etapa 1. Gândire strategică
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• Guvernul și organisme de reglamentare;


• Administrația publica locală;


• Beneficiarii direcți;


• Beneficiari indirecți (Clienţi sau potenţiali clienţi;)


• Finanțatori; 


• Sponsori/donatorii sunt suporterii financiare ale unui proiect;


• Echipa de proiect;


• Contractorii;


• Mass media
Rolul părților interesate: Au o contribuție esențială la succesul sau eșecul


proiectului


Părțile interesate pot include, dar nu se limirează la:
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Rezultate


• Obiective strategice de implicare;


• Matricea obiectelor, a problemelor și a părților interesate


• Stabilirea ierarhiei iniţiale a priorităţii părţilor interesate şi/sau a 


problemelor
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Rezultate


• Evaluările părţilor interesate pentru fiecare grup de părţi interesate


prioritizat


• Evaluarea propriilor resurse pentru implementarea posibilelor rezultate


• Înţelegerea limitelor dumneavoastră de mişcare


• Evaluarea abilităţii companiei de a răspunde la o anumită problemă


• Imagine de ansamblu a reprezentanţilor părţilor interesate şi a


obiectivelor   specifice ale părţilor interesate
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Rezultate


• Abilitate crescută a personalului în ceea ce priveşte implicarea


• Sisteme de organizare internă care asigură o implicare reuşită


• Abilitatea părţilor interesate din afara companiei de a se implica
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Rezultate


• Informare, înţelegere reciprocă crescută şi un acord asupra unui 


curs de acţiune/următorilor paşi legați de problemele de interes mutual


• O relaţie mai aprofundată cu părţile interesate


• Validarea materialităţii problemelor


• Posibila identificare de noi probleme materiale
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Obiective SMART


S Specifice – declaraţi ce anume trebuie realizat


M Măsurabile – astfel încât să fie posibilă determinarea dacă sau


cât de mult a fost realizat (cantitativ/calitativ)


A Realizabile – în mod realistic, date fiind circumstanţele şi resursele


R Relevante – obiectivului/strategiei generale, părţilor interesate şi 


persoanelor responsabile  pentru realizarea lor


T Timp – intervale de timp realistice pentru realizare
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Impactul Raportării
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Rezultate


• Informaţiile relevante au fost transmise decidenţilor din cadrul şi din afara 


organizaţiei, împreună cu un cadru asigurator


• Apreciere intensificată a problemelor materiale existente, sau realizarea unei 


noi materialităţi a problemelor


• Matricea de implementare a rezultatelor implicării părţilor interesate


• Revizuirea implicării părţilor interesate
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Rolul partilor interesate: 


• pot avea o contribuție esentiala la reușita sau eșecul proiectului;


• pot cunoaște mult mai bine in ce masura anumite acțiuni sunt


fezabile si ce resurse sunt necesare pentru realizarea anumitor obiective;


• așteptarile acestora trebuie sa fie gestionate pe parcursul derularii


proiectului;


• pot oferi informații importante despre stadiul proiectului.
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Beneficiile implicării părţilor interesate
Implicarea eficientă şi strategică a părţilor interesate poate să favorizeze:


• O dezvoltare socială mai echitabilă şi mai sustenabilă, oferindu-le celor care au 
dreptul să fie auziţi şansa de a fi luaţi în consideraţie în cadrul proceselor decizionale;


• Un management mai bun al riscului şi al reputaţiei;


• Colectarea resurselor (cunoştinţe, oameni, bani şi tehnologie) pentru rezolvarea 
problemelor şi atingerea obiectivelor care nu pot fi atinse de organizaţii în mod 
individual;


• Înţelegerea complexităţii mediului de afaceri, inclusiv a dezvoltării pieţelor şi 
identificarea noilor oportunităţi strategice;


• Procesul de învăţare a  corporaţiilor de la părţile interesate,  ceea ce conduce la 
îmbunătăţirea produselor şi a proceselor;


• Informarea, educarea şi influenţarea părţilor interesate şi a mediului de afaceri în a-şi 
îmbunătăţi procesul decizional şi acţiunile care afectează compania şi societatea;


• Încrederea dintre companie şi părţile interesate ale acesteia.
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• Pentru a fi o buna companie orientata catre cetațean, trebuie sa
comunicați cu, si sa implicați părțile interesate si sa determinați care sunt
preocuparile lor in legatura cu o anume facilitate.


• Sunt costuri asociate cu desfașurarea acestor activitați, cu toate
acestea, costurile companiei pot fi si mai mari daca factorii interesați
acționează impotriva companiei (de exemplu, afectează imaginea
companiei printr-o campanie in mass-media, care conduce la interzicerea
unor licente, la atragere in justiție).


• Fiind la curent cu problemele si framantarile si lucrând la rezolvarea
acestora mai devreme de a se transforma intr-o actiune negativîă
inseamnă timp si bani bine cheltuiți.


• Intr-o nota pozitivă, ideile si sugestiile venite de la părțile interesate pot fi
utile in imbunatațirea planificării si operarii unui obiectiv. In această lumină,
părțile interesate pot fi privite ca si consultanți pentru o companie.
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 
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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova


Instruirea și desfășurarea sesiunilor de formare 
pentru furnizorii de servicii AAC


PLANIFICAREA STRATEGICĂ. 
INDICATORI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC.


Chișinău 2015


Implementat de


Evaluarea performanțelor 
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este etapa din cadrul procesului de Managementul
Performantei prin care se măsoară performanta 


realizata (la nivel organizational și individual) în raport
cu nivelul așteptat, se analizează problemele și se 


propun măsuri de îmbunătățire a performanței


Evaluarea performanței


Obiectivul evaluării performanței


îmbunătățirea performanței individuale, de grup și organizaționale, 
și NU acordarea de calificative pentru fiecare angajat
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CE
rezultate obținute în 


raport cu cele așteptate


realizarea sarcinilor
realizarea obiectivelor


realizări neplanificate:
- majore


- relevante


CUM
s-a obținut


performanța


modul de îndeplinire a 
sarcinilor și


responsabilităților


competențe (cunoștințe, 
abilitați, atitudini):


- tehnice
- comportamentale







Page 4


 îmbunătățirea performanței + rezolvarea problemelor 
 feedback /  comunicare  /   analiză


 noi obiective +  planuri de dezvoltare personală
 puncte tari și puncte de dezvoltat
 planuri fundamentate de dezvoltare


 bilanț formalizat al activității și rezultatelor în anul de referință (colaboratorul
și superiorul direct)


 utilizarea eficientă a resurselor umane


 abordare tip rezolvare probleme – dialog de apreciere


 evaluare interna
 auto-evaluare
 evaluare pe verticală (de sus în jos /  de jos în sus 180º)
 evaluare formală / an (evaluările informale periodice – rapoarte lunare)


Evaluarea performanței – DE CE
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Managementul performanței: proces


Stabilire
așteptări


(obiective, 
sarcini, 


competent
e)


Monitorizar
ea


performanț
ei


FeedbackCoaching/
Antrenare


Evaluarea
performanț


ei


Recunoașt
ere


recompens
are


Funcționează dacă
 este puternic susținut


de managementul 
organizației


 este comunicat tuturor 
angajaților


 asumat de către 
angajați


 este înțeles și aplicat 
corect de către toți 
angajați
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Etape Termen realizare


1. Stabilire așteptări (obiective, 
sarcini, competențe) început an


2. Monitorizarea performantei continuu


3. Feedback (dublu sens) continuu


4. Coaching /antrenare continuu


5. Evaluarea performanței decembrie- ianuarie


6. Recunoaștere și recompensare anul următor


Managementul performanței: proces
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 Standardele în funcție de care se va evalua 
performanța


 Sarcini/ responsabilității 25%
 Obiective 50%
 Dezvoltarea competențelor 25%


 + Realizări neplanificate: majore si relevante


Standarde de performanță
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Managementul prin obiective


este un mod de 
conducere si realizare a 
planurilor companiei
bazat pe stabilirea si
urmărirea realizării 
obiectivelor, atât la nivel
organizational, de grup,
cât și individual


Obiect.
firmei


Obiectivele
diviziei


Obiectivele departamentelor


Obiective individuale


MISIUNE
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 Orientarea eforturilor către un scop comun
 Decentralizare a conducerii
 Creșterea gradului de control asupra realizării obiectivelor
 Motivare, inițiativa și asumarea responsabilității – din partea 


colaboratorilor
 Identificarea/angajamentul colaboratorilor cu/fata de obiectivele 


organizatiei
 Evaluare obiectiva a colaboratorilor
 Accent pe colaborare / lucrul în echipă și comunicarea sistematică


DE CE Managementul prin obiective
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Tipuri de evaluări ale performanței


• APL
• Clienți
• Furnizori
• Opinia publică


externe


• Fondator
• Director
• Șefi sectoare
• Autoevaluare 


interne
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Tipuri de rapoarte. Evaluarea performanței în AAC.


operative
Interne
Controlul 
îndeplinirii 
lucrărilor


investiționale
La aplicarea de 
proiecte, 
efectuarea de 
investiții


anuale
Către Fondator
Publicate
Lucru cu APL


Resp.  Conținut
Anuale 


Director Venituri, cheltuieli pe activități plan/efectiv. profit sau 
pierderi.
Cheltuieli pe elemente economice.
Volumul de apă dobândită, realizată, consumată, 
consumul energiei electrice.


Operative
Șefi 
Sectoare 


Dări de seamă pe volume (ex. apă produsă, m3, 
apa vândută)
Dări de seamă pe abonați, datorii, reclamații, etc.
Jurnale evidență Stația epurare, pompare 
Evidența materiale
Dări de seamă pe personal (tabele de pontaj, salarii)
Starea echipamentului, starea vehiculelor
Dări de seamă contabile


Investiționale
Inginer 
șef/Economist


Cheltuieli plan/efectiv. Recuperare. 
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Monitorizarea furnizează informaţii care vor fi utile pentru


 Analiza situaţiei din întreprindere şi proiectul în implementare
 Hotărârea dacă resursele din proiect sunt bine utilizate
 Identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea


sau proiectul şi găsirea de soluţii
 Asigurarea că toate activităţile sint realizate cum trebuie, de 


către oamenii potriviţi şi la timp
 Folosirea lecţiilor de la un proiect la altul şi
 Constatarea dacă modul în care a fost planificat proiectul 


reprezintă cel mai bun mod de a rezolva problema propusă


Monitorizare
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Monitorizarea performanței


anual


banual


trimestrial


lunar


când e 
nevoie 


(raport de 
activitate)
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1 Previzionarea / analiza veniturilor din perspectiva 
managementului financiar 


Un aspect extrem de important, în viața de zi cu zi a companiilor de apă, este 
realizarea previziunii, prognozei, estimării, analizării veniturilor/vânzărilor de către 
manageri sau responsabilul cu pregătire economică, pentru a putea planifica 
cheltuielile/costurile tuturor departamentelor (producție, secții de apă-canal, financiar, 
resurse umane, achiziții, logistica, aprovizionare, investiții, reparații, etc) și totodată 
pentru că este un instrument managerial care ajută conducerea companiei de apă în 
înțelegerea trecutului, prezentului și a viitorului, în vederea fundamentării viitoarelor 
obiective strategice de întreținere și dezvoltare. 


Previzionarea/analiza veniturilor este de asemenea fundamentul de pornire pentru 
bugetul companiei de apă și pentru determinarea performanței acestuia. 


Teoretic, există diverse metode de previziuni a veniturilor/vânzărilor, pornind de la 
istoricul si tendințele vânzărilor trecute, la estimările echipei manageriale, judecata 
managerială și modelele cantitative. 


1.1 Metode și tehnici de previzionare/analiză a veniturilor/vânzărilor 


Există mai multe tipuri de tehnici ce pot fi folosite în previziunea veniturilor/vânzărilor, 
fiind atât tehnici calitative cât și cantitative. 


Pentru o analiză completă a unui sector sau domeniu este recomandată utilizarea 
combinată a cercetării calitative și cantitative. 


Datele cantitative sunt numerice, în timp ce datele calitative presupun colectarea de 
opinii, motivații și motive (justificări). 


Tehnicile calitative sunt considerate a se baza pe judecată și subiectivitate, pe diferite 
opinii, în timp ce tehnicile cantitative se referă mai mult la rezultate măsurabile, 
numerice si calcule matematice. 


1.1.1 Tehnici calitative  


Denumire Descriere 


  Metoda consumatorului 


Implică realizarea unui chestionar pentru consumatori cu privire la intențiile 
viitoare de utilizare a apei pentru o perioadă viitoare definită de timp. Chiar dacă 
sau mai realizat astfel de sondaje acestea nu sunt foarte eficiente în domeniul 
Apă-Canal, deoarece necesită timp mult, personal pregătit pentru realizarea 
acestor sondaje și cuprinde o doză mare de subiectivism din parte 
consumatorului. De asemenea datele culese trebuie combinate cu vânzările 
istorice. Iar sondajul ne oferă, în principiu, doar un trend al intențiilor. 


  Metoda juriului 


Sunt implicați specialiști și experți care dețin cunoștințe vaste în industria apei. 
Acestea pot fi atât din interiorul companiei de apă cât și consultanți externi. 
Fiecare individ propune o prognoză proprie pe care o susține în fața experților, 
iar în cazul în care apar dezacorduri, se poate apela la o agregare matematică a 
datelor. Această variantă este mai potrivită companiilor care deservesc un 
număr mai mare de consumatori și au personal suficient și pregătit pentru astfel 
de activități. 


  Metoda Delphi  


Este asemănătoare cu metoda juriului, diferența majoră fiind că experții nu se 
întâlnesc într-o ședință comună. Un manager responsabil cu previziunea/analiza 
distribuie un set de chestionare experților, agregând la final răspunsurile într-o 
prognoză a veniturilor/vânzărilor. 
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1.1.2 Tehnici cantitative  


Acestea se bazează pe calcule matematice, necesitând abilitățile și cunoștințele unui 
specialist în funcție de dificultatea acestora. Există un număr vast de tehnici cantitative 
pentru a realiza previziunea veniturilor/vânzărilor, dintre care le menționăm pe 
următoarele: 


 Media mobilă / Media de evoluție - Analizează media veniturilor/vânzărilor în 
timp, care devine mai uniformă pentru o perioadă mai lungă de timp. Datele sunt 
reprezentate inclusiv grafic. Cu cât datele sunt mai fluctuante cu atât e mai 
indicat sa fie luată în considerare o perioadă mai lungă de timp. Cum ar fi de 
exemplu procesul de regionalizare care se realizează într-un interval mai mare 
de timp și este nevoie să se țină cont de momentul preluării în an. 


 Metoda ajustării exponențiale - Ajustarea exponențială reprezintă o sumă 
ponderată a tuturor datelor din trecut ale unei serii dinamice, cu ponderea cea 
mai mare plasată asupra celei mai recente informații. Ideea de bază a acestei 
metode constă în corectarea previziunii proporțional cu abaterea constatată între 
previziunile anterioare și realizarea lor, fiecare abatere fiind ponderata geometric 
descrescând, pe măsură ce se îndepărtează de prezent (diminuarea progresiva a 
influentei informațiilor mai îndepărtate). 


 Analiza pe serii de timp - Este utilizată în industriile în care vânzările sunt 
afectate de sezonalitate, precum domeniul apă-canal. Consumurile de apă pe 
timp de primăvară-vară sunt mai mari decât în sezonul toamnă-iarnă. Acestea ne 
ajută în mod special în cazul în care dorim să vedem diferențele de consumuri 
între sezoane sau în cadrul aceluiași sezon de la un an la altul.  


 Graficele de tip Z – Este asemănătoare cu tehnica mediei mobile. Ilustrează pe 
lângă media mobilă anuală și vânzările lunare și cumulative. 


 


În cadrul cursului vi se va prezenta și învăța utilizarea mai multor modele Excel care 
combină Metoda mobilă/Media evoluției cu Analiza pe serii de timp și graficele de tip Z.  


Aceste modele Excel sunt ușor de utilizat, practice și combinate cu tehnicile calitative 
vor oferi un suport excelent pentru previzionarea/analiza veniturilor/vânzărilor din 
companiile de apă. 


1.1.3 Cum utilizează organizațiile inteligente datele/previziunile? 


Multitudinea de date și informații, copleșesc o bună parte din managerii generali, 
directori de vânzări, directorii de producție, etc, peste 60% dintre aceștia susținând că 
dispun de mai multe informații decât pot utiliza în mod eficient (MIT, 2010). Totuși, 
unele cercetări relevă ca liderii organizațiilor de succes nu mai sunt copleșiți de datele 
și analiza datelor disponibile, capitalizând deja pe bogăția de informații și analiza 
acestora pentru a obține avantaje competitive măsurabile. 


Un raport al MIT Sloan Management Review în colaborare ci IBM Institute for Business 
Value, “Analytics: The New Path to Value” (2010) prezintă cum organizațiile de succes 
incorporează și utilizează datele pentru a transforma perspectivele oferite de acestea 
în acțiuni. Rezultatele prezentate în acest raport se bazează pe un chestionar aplicat 
de aproximativ 3000 de directori executivi, precum și interviuri în detaliu cu cercetători 
renumiți in domeniu. 
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1.1.4 Principalele concluzii cu privire la analiza datelor: 


 Organizațiile de top văd analiza datelor ca un diferențiator, acestea fiind de trei 
ori mai dispuse decât companiile mai puțin performante să fie utilizatori ai datelor 
complexe si de două ori mai dispuși să spună că analiza datelor este un factor 
diferențiator față de concurență. 


 Cel mai important obstacol nu este legat de date: Deși o provocare majoră 
resimțită de unele organizații este de a obține “datele corecte”, aceasta nu este 
bariera principală de a obține avantajul competitiv generat de analiza datelor; 
primul obstacol menționat în studiu este “lipsa de înțelegere a modului în care 
datele pot fi utilizate și analizate pentru a îmbunătăți afacerea”. 


 Liderii sunt interesați să transforme informațiile în acțiuni. Conform studiului 
menționat, directorii executivi menționează că în 2011-2012 se vor concentra 
asupra suplimentării raportării standard, prin aplicarea noilor abordări și tehnici 
care transformă informațiile în scenarii și simulări. Acestea creează perspective 
mai ușor de înțeles și de acționat asupra lor.  


 


Recomandări ale studiului cu privire la analiza datelor: 


 Concentrarea asupra principalelor oportunități – adresați-vă unei singure 
probleme importante care poate genera valoare si cataliza organizația spre 
acțiune. În domeniul apă-canal, unii dintre manageri ignoră investițiile în 
sistemele electrice (hidrofoare, stații de hidrofor, pompe, etc – noi). Deși în cele 
mai multe cazuri prin înlocuire cu tehnologie nouă, investiția se amortizează în 1-
3 ani. Iar după această perioadă rezultatul este optimizarea costurilor cu energia 
electrică, care lasă loc profitului sau altor cheltuieli/investiții. Prin aplicarea 
sistemului multiplicator, adică prin utilizarea fondurilor economisite, tot în astfel 
de investiții, pe o perioadă mai lungă de timp, duce la o multiplicare a economiilor 
inițiale astfel obținându-se un efect maxim din investiția inițială și ulterioară. 


 Începeți cu întrebările, nu cu datele: înțelegeți problema și perspectivele 
necesare pentru soluționarea acesteia înainte de a lucra cu date. Având în 
vedere specificul companiilor de Apă-Canal, resursele umane disponibile pentru 
a colecta și analiza date fiind destul de limitate, este nevoie de o înțelegere și 
analiză a problemei care se dorește a se rezolva, înainte de a solicita colectarea 
datelor. O fază premergătoare obligatorie fiind o analiză scurtă a datelor care ar 
ajuta la soluționarea acțiunii ce se dorește a se întreprinde.  


 Integrați date si informații care sunt acționabile – asigurați un rezultat final prin a 
acționa conform analizei datelor; explicați cazuri și perspective posibile generate 
de informații pe care și angajații le înțeleg și asupra cărora pot acționa. 
Companiile de apă ar trebui să comunice mai intens cu angajații și să li se 
explice consecințele deciziilor manageriale luate, prin implicarea directă a 
angajaților și a influenței directe pe care o pot avea asupra sustenabilității 
companiei. De exemplu importanța depistării furtului de apă, care ca și acțiune 
directă are ca și rezultat creșterea vânzărilor. Cititorul contoarelor de apă fiind 
mult mai activ, dacă înțelege și i se comunică importanța și influența acțiunii sau 
nonacțiunii lui asupra companiei și implicit a colegilor de muncă. Rezultatul 
acțiunii lor are un impact important. 


 Păstrați capabilități interne existente în timp ce adăugați unele noi - chiar dacă 
analiza datelor devine un proces centralizat, păstrați și capabilitățile distribuite și 
localizate intern. Aceasta se adresează în primul rând companiilor de apă care 
sunt în plină expansiune, regionalizare. Recomandarea fiind păstrarea angajaților 
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capabili în diferite centre de cost. Astfel angajații din centrele de cost pot realiza 
analize și colectare de date corespunzătoare la nivelul centrului de cost, având 
cunoștințele necesare de raportare la sediu central, dar și de a realiza analize la 
nivelul acestuia.  


 Construiți fundația de analiză a datelor în conformitate cu o agendă existentă – 
chiar dacă analiza datelor poate genera repede valoare pentru companie, pentru 
a fi un proces de durată ar fi indicat să facă parte dintr-un plan managerial mai 
vast. 


 


Sursa informațiilor din secțiunea " Cum utilizează organizațiile inteligente 
datele/previziunile?" este Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: 
The New Path to Value”, disponibil 
la: http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-
New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf  


 


1.2 Indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în sectorul Apă-
Canal din perspectiva managementului financiar 


Performanța organizațională este una din cele mai importante variabile în cadrul 
cercetărilor din domeniul managementului și fără îndoială cel mai important indiciu al 
succesului unei companii de apă. 


Prima condiție necesară pentru îmbunătățirea performanței este dezvoltarea și 
implementarea unui sistem pentru măsurarea performanței companiei. 


Potrivit lui Robert Kaplan (2003), profesor la Harvard Business School: „fiecare 
organizație trebuie să creeze și să comunice modalități de măsurare a performanței 
care să reflecte strategia sa unică”. 


Un sistem de măsurare a performanței îndeplinește numeroase roluri (Kanji, G. și 
Moura, P. 2002. Kanji's Business Scorecard. Total Quality Management: 715): 


 Rolul imediat al unui sistem de măsurare a performanței organizaționale este de 
a verifica progresul organizației în atingerea obiectivelor stabilite. 


 Un alt rol important al unui sistem de măsurare a performanței este de a aduce la 
cunoștința indivizilor aspectele care prezintă importanță deosebită pentru 
succesul organizației și identificarea domeniilor care necesită îmbunătățire. 


 În ultimul rând, un sistem de măsurare a performanței permite elaborarea unor 
strategii eficiente și eficace de dezvoltare deoarece, indiferent cât de favorabile 
sunt rezultatele înregistrate de organizație este întotdeauna loc pentru 
îmbunătățire. Mai ales în domeniul apă-canal, unde mijloacele fixe, rețelele, 
pompele, contoarele, uzinele de apă și stațiile de epurare se uzează continuu.  


Din punct de vedere managerial, Neely (Neely, A.D. și Adams, C.A. 2001, The 
performance Prism perspective, Journal of Cost Management) este de părere că 
măsurarea performanței constituie un instrument necesar pentru a evidenția măsura în 
care au fost atinse obiectivele organizației și pentru a oferi informațiile necesare 
îmbunătățirii diferitelor procese și activități ale organizației.  


Măsurarea performanței nu trebuie considerată doar o modalitate de evaluare a 
performanțelor trecute ci și o modalitate de susținere a procesului decizional zilnic al 
organizației, un instrument care ne oferă posibilitatea planificării inteligente și de 
utilizare eficientă a resurselor financiare, umane, aceste resurse fiind limitate. 



http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf

http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf
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Eficienta politicilor companiei presupune analizarea raportului dintre rezultate (impact) 
si resursele alocate (costuri), in timp ce eficacitatea compară ceea ce s-a realizat 
efectiv cu ceea ce s-a planificat inițial. 


Caracteristicile principale ale indicatorilor de performanță sunt: 


 Măsurabilitatea; 


 Validitatea / disponibilitatea; 


 Realismul; 


 Planificarea în timp; 


 Claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare sau constante; 


 Fiabilitatea / precizia. 


 


Indicatorii utilizați în procesele de monitorizare trebuie să respecte următoarele cerințe: 


 Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obținute; 


 Să fie utilizabili la intervale regulate de timp; 


 Să fie durabili pe termen lung; 


 Să fie verificabili; 


 Să fie potriviți pentru specificul politicii publice; 


 Să fie clari pentru procesul de analiză; 


 Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste; 


 Datele necesare pentru măsurarea lor să fie accesibile și disponibile în timp util și 
la un cost convenabil / rezonabil. 


 


1.3 Principalii indicatorii de performanță a veniturilor/vânzărilor în 
sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar 


 


Cheltuieli la 1000 de Lei MDL Venit  


 


 


Interpretare rezultate:  


 În cazul în care rezultatul este sub 1000 înseamnă că întreprinderea de apă-
canal este pe profit și cheltuie mai puțin decât veniturile realizate. Aceasta este 
un rezultat dorit pentru orice companie din sector. 


 În cazul în care rezultatul este peste 1000 înseamnă că întreprinderea de apă-
canal este pe pierdere și cheltuie mai mult decât veniturile realizate. Acest 
rezultat este unul de evitat pentru orice companie din sector.  
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Rata profitului din exploatare  


 


 


Indică modul în care compania își acoperă costurile operaționale (de exploatare) prin 
veniturile realizate înaintea apariției altor categorii de costuri (incluzând cele financiare, 
cu impozitele sau cele extraordinare). Un procent negativ al acestui indicator arată 
faptul că vânzările nu acoperă cheltuielile de exploatare curente. 


 


Este recomandată calcularea Ratei profitului din exploatare diferențiat pentru 
activitatea de apă și activitatea de canalizare. Avantajul calculării separate pe 
activitatea de apă, respectiv pe activitatea de canalizare este că ne arată 
profitul/pierderea generată de fiecare activitate în parte. Pentru a avea o imagine clară 
a profitabilității activităților este necesară alocarea corectă a veniturilor și a costurilor 
aferente activității pe apă, respectiv al activității pe canalizare. Este o practică întâlnită 
la multe companii din sectorul de apă să aloce artificial costuri activității de apă, care 
de fapt aparțin activității de canalizare, deoarece veniturile realizate de activitatea de 
apă sunt mai mari, datorită faptului că serviciile de apă sunt disponibile într-un procent 
mai mare decât cele de canalizare. 


 


 


Rata profitului net  


 


 


Rata profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, care ne arată în 
procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii. Cu cât procentul este 
mai mare, cu atât compania de apă din punct de vedere a profitabilității este mai stabilă 
și ne sugerează o situație bună a acesteia. 


Rata profitului net, dacă este:   


 < 1 %   Instabilă; 


 1 % – 15 %   Stabilă; 


 >15 %   Volatilă. 
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În general în industria apei nu este agreată, de către acționari (unitățile administrativ 
teritoriale), o marjă de profit prea mare. Asta deoarece este corelată în mod direct cu 
posibilitatea reducerii prețului apei cu rata de profit realizată. Aceasta este o abordare 
greșită, deoarece de multe ori este nevoie de acoperirea pierderilor din anii mai puțin 
favorabili economic și/sau generează fonduri pentru investiții. De aceea marja de profit 
în general acceptată, în sectorul de apă, se situează în jurul valorii de 5 %. 


Chiar dacă rata profitului net este un indicator financiar, aceasta este în corelare 
directă cu veniturile realizate de compania de apă. 


Venit mediu total pe angajat (MDL/angajat/lună) 


 


Din punct de vedere analitic, acest indicator, este relevant atunci când este urmărit 
multianual. 


Când se compară an de an rezultatul obținut, ne oferă o imagine mai clară a eficienței 
companiei, prin evidențierea veniturilor realizate de un angajat. 


Relevanța și importanța indicatorului crește când rezultatele obținute sunt comparate și 
cu rezultatele obținute de către alte companii de apă. Având în vedere că utilizează 
date bilanțiere acuratețea acestuia este foarte ușor de verificat. 


Dacă se dorește obținerea unor date mai detailate, acest indicator se poate calcula și 
pe fiecare centru de cost sau de producție, în cadrul aceleași companii de apă, astfel 
putând compara și analiza venitul realizat pe fiecare centru de cost sau producție. 


Numărul total de angajați ai companiei reprezintă, în această formulă, numărul mediu 
de angajați ai companiei care au lucrat efectiv în anul respectiv. Astfel se exclud 
persoanele aflate în maternitate, în concediu medical, etc. Și se iau în calcul doar 
numărul de angajați care au lucrat efectiv. Aceasta se obține ca o medie anuală, prin 
adunarea tuturor mediilor lunare de angajați împărțit la 12.  


Totuși la realizarea analizei, este nevoi de o interpretare corectă a rezultatelor și să se 
țină cont la interpretarea rezultatelor: a) dacă a crescut/scăzut prețul apei în anul 
analizat; b) dacă a crescut/scăzut când în timpul anului; c) dacă a crescut numărul de 
angajați ca urmare a preluărilor, fără a înregistra în perioada analizată și veniturile 
aduse de localitățile nou preluate, etc. 


Cost mediu total pe angajat (inclusiv taxe) (MDL/angajat/lună)  


 


La fel ca și la Venitul mediu total pe angajat, acest indicator este relevant în momentul 
când este calculat multianual și este comparat cu alte companii de apă sau intern (între 
diferitele centre de cost sau producție). 


Numărul de angajați se calculează conform specificaților de mai sus. 
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Profitabilitatea angajatului (MDL/angajat/lună)  


 


Aceasta este un indicator relevant de profitabilitate, deoarece pe lângă includerea în 
calcul a veniturilor și a costurilor aceasta mai ia în calcul și variabila de resurse umane. 


Astfel se determină, pe lângă performanța companiei, și cea a angajaților per 
ansamblu. 


Factura medie pe proprietate pe an (fără TVA) (MDL/proprietate/an) 


 


Pe lângă cunoașterea valorii unei facturi medii pe proprietate pe care o plătește 
consumatorul într-un an, prin compararea multianuală se poate afla și impactul exact 
pe care îl are creșterea prețurilor și efortul suplimentar, dacă e cazul, pe care 
consumatorul trebuie să îl facă pentru achitarea facturilor. 


Factura medie lunară pe proprietate (fără TVA) (MDL/proprietate/lună)  


 


Pentru a cunoaște impactul lunar pe care îl au facturile asupra consumatorilor, 
rezultatul obținut se împarte la 12 luni. 


Factura medie pe proprietate pentru populație (fără TVA) (MDL/proprietate/an) 


 


Este importantă cunoașterea valorii facturii medii anuale pe care o plătește o familie, 
pentru că ne oferă informații valoroase atunci când pregătim o creștere de preț.  


Factura medie lunară pe proprietate pentru populație (fără TVA) 
(MDL/proprietate/lună) 


 


Pentru o imagine clară a impactului creșterii tarifelor asupra populației și pentru a 
deține informații clare despre mărimea unei facturii medii lunare este nevoie de calculul 
de mai sus. 


Totodată, cunoașterea acestei valori ne oferă date necesare calculării gradului de 
suportabilitate a populației. 







Modernizarea serviciilor publice locale, aria de intervenție 1 


Modul 2 - Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva managementului financiar 9 


Factura medie pe proprietate pentru restul consumatorilor (fără TVA) 
(MDL/proprietate/an)  


 


Aici Venitul din vânzarea apei către restul consumatorilor reprezintă venitul realizat 
către toți ceilalți consumatori ai companiei de apă, mai puțin către populație. 


Având în vedere, în primul rând, discrepanța mare între prețul serviciilor de apă-
canalizare plătite de populație și de ceilalți consumatori (agenți economici, instituții, alți 
consumatori), este important să se cunoască diferența între o factură medie pe care o 
achită o familie și o întreprindere, instituție. Aici trebuie ținut totuși cont de diferența 
tarifelor pe care le plătesc cele 2 mari grupe de clienți. 


De asemenea, se recomandă calculul ponderii veniturilor realizate de la alți 
consumatori în total venituri realizate din facturile de apă-canal ale companiei și 
separat ponderea veniturilor realizate din vânzarea apei către populație. În general 
ponderea între veniturile realizate de la populație și alți consumatori este de, 2/3 
populație, respectiv 1/3 alți consumatori (în zonele care nu sunt puternic 
industrializate). 


Factura medie lunară pe proprietate pentru restul consumatorilor (fără TVA) 
(MDL/proprietate/luna)  


 


Împărțirea la 12 luni, ne oferă mărimea medie a unei facturi emise pentru alți 
consumatori. 


1.4 Ce este sistemul de evaluare al vânzărilor/veniturilor? 


Sistemul de evaluare reprezintă - un set de instrumente, proceduri, standarde si politici 
de evaluare, scrise și cuantificabile, strâns coordonate între ele și coerente în această 
legătură, prin care întreg procesul de vânzări și rezultatele activităților sunt înregistrate, 
cuantificate și evaluate. 


Instrumente și metode de evaluare: 


 Monitorizarea rezultatelor din vânzări pe baza indicatorilor cheie de performanță ; 


 Reprezentarea grafică a rezultatelor din veniturile realizate; 


 Rapoarte de evaluare a vânzărilor; 


 Procedura de evaluare a performanțelor din vânzări. 
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1.4.1 Beneficiile evaluării 


 Obținerea unei imagini concrete asupra performanței vânzărilor, prin 
monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță relevanți; 


 Identificarea rezultatelor de performanta ale angajaților și asigurarea 
transparenței criteriilor de performanță și asumarea voluntară a acestora; 


 Decizii bazate pe informații și date obținute din rapoartele de vânzări; 


 Creșterea nivelului de performanță a activităților desfășurate; 


 Creșterea motivației și a satisfacției în muncă și implicit asumarea 
responsabilității privind propria activitate. 


1.4.2 Cine are nevoie de evaluarea performanțelor în vânzări? 


 Companiile care nu au rapoarte de vânzări in fiecare luna / trimestru; 


 Companiile care nu si-au atins obiectivele de vânzări; 


 Companii care nu știu cum sa își evalueze angajații; 


 Companiile în care informațiile valide stau la baza deciziilor strategice; 


 Companiile care nu au un sistem de evaluare a vânzărilor; 


 Directorii generali/financiari/comerciali care vor performanțe mai mari pentru 
companie; 


 Companiile care știu că există loc de dezvoltare și eficientizare; 


 Companiile care vor să stabilească / redefinească un sistem de compensații și 
bonusare pe baza rezultatelor din vânzări. 
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2 Previzionarea / analiza cheltuielilor din perspectiva 
managementului financiar 


Un aspect la fel de important, în viața de zi cu zi a companiilor de apă, este realizarea 
previziunii, prognozei, estimării, analizării cheltuielilor/costurilor de către manageri sau 
responsabilul cu pregătire economică, pentru a putea planifica și anticipa 
cheltuielile/costurile tuturor departamentelor (producție, secții de apă-canal, financiar, 
resurse umane, achiziții, logistică, aprovizionare, investiții, reparații, etc) și totodată 
pentru că este un instrument managerial care ajută conducerea companiei de apă în 
înțelegerea trecutului, prezentului și a viitorului, în vederea fundamentării viitoarelor 
obiective strategice de întreținere și dezvoltare. 


Previzionarea/analiza cheltuielilor este de asemenea fundamentul de bază pentru 
bugetul companiei de apă și pentru determinarea performanței acestuia. 


Rolul analizei activității economice la elaborarea prognozelor este important pentru că 
managementul nu este posibil fără anticiparea evoluției unor indicatori. În funcție de 
previziuni se organizează și corelează o serie de activități ale companiei, care asigură 
legătura cu cerințele diverse și în continuă modificare a mediului economic și a 
sectorului de apă, care este în continuă dezvoltare și expansiune. 


Analiza, conform definiției, este metoda științifică de cercetare care se bazează pe 
studiul sistematic al fiecărui element în parte, examinarea amănunțită a unei probleme.  


Din punct de vedere al managementului financiar, analiza cheltuielilor este o metodă 
de cunoaștere, care se bazează pe defalcarea tuturor costurilor în părțile sale 
componente, în funcție de factorii care îi determină, de stabilire a relațiilor de 
cauzalitate, astfel descoperindu-se modalitatea formării acestora. Analiza astfel 
realizată fundamentează deciziile privind evoluția viitoare a acestor costuri. 


Necesitatea analizei rezultă din faptul că nici o știință nu se poate lipsi de instrumentul 
analizei ca metodă de cercetare și cunoaștere a fenomenelor. Mai mult decât atât, în 
procesele manageriale, analiza economico-financiară apare ca instrument 
indispensabil în fundamentarea deciziilor. 


În sectorul de apă, analiza/previzionarea cheltuielilor este la fel de importantă ca și 
previzionarea și analizarea veniturilor. Aceste analize și previziuni trebuie efectuate la 
timp pentru ca managementul companiei să nu fie luat prin surprindere asupra 
evoluțiilor îngrijorătoare a unor costuri. Aceste determinări și analize trebuie efectuate 
periodic și cu ciclicitate, și anume: lunar, trimestrial, semestrial și anual. Cea mai bună 
modalitate pe care o poate aplica un bun manager, este să impună colectarea datelor 
lunar. Astfel există un istoric solid și datele nu se pierd datorită faptului că nu sunt 
colectate atunci când se cunosc în detaliu. De asemenea, colectarea lunară a datelor 
ușurează munca economistului responsabil cu colectarea datelor și îl ajută la 
consolidarea datelor trimestriale, semestriale și anuale, într-un timp scurt și prin urmare 
eficient. 


2.1 Metodele și tehnicile de previzionare/analiză a cheltuielilor/costurilor 


Metodele și tehnicile de previzionare/analiză a cheltuielilor/costurilor se bazează pe 
aceleași metode și tehnici descrise în capitolul anterior, metode și tehnici de 
previzionare/analiză a veniturilor/vânzărilor. 
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2.1.1 Analiza activității economice 


Analiza activității economice atât a celor în legătură cu veniturile cât și cele în legătură 
cu cheltuielile, presupune parcurgerea următoarelor etape: 


 Delimitarea obiectului analizei, care presupune constatarea (prin comparație) a 
anumitor fapte (abateri), fenomene, rezultate. Delimitarea se face în timp și 
spațiu, calitativ și cantitativ, utilizând anumite metode de evaluare și calcul, ca și 
cele descrise în capitolul previziunea/analiza veniturilor. Se recomandă utilizarea 
anexelor atașate prezentului curs. 


Odată colectate datele și rulând analiza pe baza celor expuse, se pot observa diferite 
fluctuații ale costurilor sau veniturilor. Când observăm o schimbare (creștere sau 
scădere) care depășește un prag pe care îl considerăm relevant (pe baza experienței), 
vom cerceta amănunțit componentele veniturilor sau costurilor respective, pentru a 
putea determina motivele care stau la baza modificărilor și se va trece la etapa 
următoare.  


 Determinarea elementelor, factorilor și cauzelor fenomenului studiat 
(descompunerea pe elemente), permițând detalierea și separarea factorilor de 
influență. Factorii se stabilesc în mod succesiv, trecând de la cei cu acțiune 
directă la cei care acționează indirect (prin intermediul celor cu acțiune directă) și 
așa mai departe, până la stabilirea cauzelor finale (primare).  


De cele mai multe ori este nevoie de o analiză atentă și obiectivă pentru a putea 
determina cauzele reale care au determinat schimbările. 


Experiența utilizării datelor, a rulării analizelor și previziunilor conferă în timp o bază de 
cunoștințe solide pentru a putea determina cu o mai mare acuratețe și ușurință 
motivele care stau la baza modificărilor minore sau majore. Totodată sectorul de apă 
are elementele sale specifice care sunt cunoscute de către economiști, experți și 
manageri. Această cunoaștere a sectorului de către managerii, economiștii companiilor 
de apă, le conferă o bază solidă pentru a lua decizii eficiente în cunoștință de cauză, 
bazate obligatoriu pe o serie de informații, date, previziuni și analize. 


 Stabilirea corelațiilor (legăturilor) dintre fiecare factor și fenomenul analizat și 
dintre diferiții factori care acționează, determinându-se astfel relația cauză-efect. 
Parcurgerea celor trei etape dă posibilitatea elaborării de modele relaționale ale 
fenomenelor analizate. 


 Măsurarea și cuantificarea influențelor factorilor (ca element central al analizei) 
asupra abaterii fenomenului studiat. Sunt determinate astfel mărimea, sensul și 
intensitatea acțiunii factorilor asupra fenomenului analizat, sunt măsurate 
posibilitățile (rezervele) interne, creându-se posibilitatea aprecierii cât mai exacte 
a rezultatelor, interpretarea și caracterizarea complexă a stării fenomenului. Se 
explică astfel variația în timp sau în spațiu a fenomenelor, exprimată în mărimi 
absolute sau relative, pe factorii care au generat-o. 


În sectorul de apă cercetările cauzelor și modificărilor se realizează în zona costurilor 
care au un impact și pondere mare în totalul cheltuielilor companiei de apă, cum ar fi: 
cheltuielile salariale, cheltuielile cu energia electrică, cheltuielile cu taxe și impozite. 
Însă pentru a avea o imagine completă se recomandă analizarea și previzionarea 
tuturor costurilor, chiar și a celor care au o pondere mai mică de 5 % din totalul 
costurilor. Economii se pot realiza și în grupele de costuri care au o pondere mai mică 
în totalul cheltuielilor. 


Dacă informațiile care ne stau la dispoziție nu clarifică cu exactitate schimbările 
survenite, se va proceda la cercetarea mai amănunțită a situației descoperite, inclusiv 
până la nivel de factură, chitanțe, furnizori, etc.  
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 Sintetizarea rezultatelor analizei, elaborarându-se concluziile și aprecierile 
asupra activității din sfera cercetată. 


După ce sau colectat și analizat toate datele care sau considerat a fi necesare, se 
trece la etapa sintetizării rezultatelor și concluziilor.  


 Elaborarea măsurilor menite să îmbunătățească activitatea, să asigure 
valorificarea optimă a resurselor. 


Măsurile stabilite trebuiesc imediat aplicate. Însă procesul analitic nu se oprește aici. 
Pentru a putea determina dacă măsurile dispuse și implementate au avut efectul 
scontat (estimat), trebuie colectate datele și analizate din nou după o perioadă 
rezonabilă de timp, în funcție de importanța efectelor. 


2.1.2 PLAN → DO → CHECK → ACT  


Astfel se aplică metoda PDCA (PLAN → DO → CHECK → ACT), adică PLANIFICĂM 
→ FACEM → VERIFICĂM → ACȚIONĂM. 


Figura 2-1: Metoda Plan Do Check Act 


 


 


Acest proces trebuie să fie unul continuu pentru a asigura premisele eficienței optime 
posibil de atins prin acțiunea managementului companiei. 


 Este recomandată includerea acestei metode în ciclul anual de planificare financiară, 
și conectarea acestei metode cu obiectivele strategice ale companiei, pentru a evita 
transformarea acestui proces de analiză (PDCA) într-unul de sine stătător.  
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Plan - Planificare  


Căutați și recunoașteți oportunitatea și plănuiți schimbarea necesară. În primul rând 
trebuie analizat ceea ce ar fi de îmbunătățit, căutând acele zone care prezintă 
oportunități de schimbare. Așa cum am exemplificat anterior despre posibilitățile de 
reducere a costurilor cu energia electrică. Eșecul planificării și a prevenirii problemelor 
vor duce la pierderi financiare, materiale, de angajați, timp și vor genera pierderi greu 
de recuperat. Nereușita planificării va conduce la costuri mai mari, iar consumatorii nu 
sunt întotdeauna dispuși să plătească pierderile generate sau incapacitatea 
managerială de a gestiona din timp resursele disponibile.  


 
Do - A face  


După ce ați descoperit oportunitatea și ați planificat schimbarea treceți la fapte și 
implementați-o propriu-zis. Atunci când este posibil este de preferat să faceți schimbări 
la o scara mai mică, pentru a putea preveni și corecta eventualele inadvertențe. 
Câteodată sunt necesare schimbări drastice, dar cu cât amânați implementarea 
măsurilor identificate cu atât impactul acestora va fi mai mare asupra sustenabilității 
companiei. Primul lucru pe care trebuie să-l învățați este cum se face o schimbare și 
atunci când este posibil să învățați metodele și modalitatea de aplicare de la cei care 
au implementat deja măsurile respective. Astfel se evită repetarea unor greșeli de 
implementare. 


 
Check - Verifică rezultatele  


În această etapă se colectează și analizează datele care ne pot arăta eficiența 
măsurilor implementate și impactul acestora. Apoi sunt câteva întrebări la care este 
indicat să se găsească răspunsuri. Ce s-a realizat prin schimbarea făcută? Ce a mers 
rău? Acestea sunt doar două dintre întrebările ce se pot pune în aceasta etapă 
importantă a ciclului PDCA. După ce ați implementat schimbarea pentru un interval de 
timp, va trebui să determinați cât de bine funcționează. A dus într-adevăr schimbarea 
implementată la rezultatul dorit? 


 
Act - Adoptă schimbarea definitiv, abandoneaz-o sau ia ciclul de la început  


După ce ați planificat schimbarea, ați implementat-o si apoi ați monitorizat-o, trebuie să 
vă decideți dacă merită să continuați să o aplicați. Dacă s-a dovedit greu de 
implementat în sistemul companiei de apă sau nu a dus la schimbarea estimată, s-ar 
putea să luați decizia de a renunța la ea sau de a adapta schimbarea astfel încât să 
rezulte îmbunătățirea așteptată. Dacă însă schimbarea a dus la o îmbunătățire 
considerabilă sau la un efect simțitor veți continua cu implementarea sau poate chiar 
extinderea zonei de încercare. Astfel aceste decizii vă vor ghida mai departe spre 
prima etapă a ciclului, unde veți găsi poate o nouă soluție de îmbunătățire. 


Nu întotdeauna vânzările mari ne asigură un profit, depinde foarte mult dacă costurile 
sunt acoperite sau nu. Deoarece costurile s-ar putea să fie prea mari, chiar dacă 
veniturile sunt mari. 


De aceea este bine să se utilizeze în previziunea/analiza costurilor și indicatori de 
performanță a costurilor din perspectiva managementului financiar. 
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2.2 Structura, repartizarea, optimizarea și eficiența cheltuielilor/costurilor 
în domeniul Apă-Canal 


Contabilitatea managerială se concentrează pe informațiile financiare de care au 
nevoie angajații și managerii companiei. Contabilitatea costurilor este un proces de 
rutină și continuu de colectare, analizare, clasificare, înregistrare și adunare a tuturor 
elementelor de cost totalizate pentru a furniza serviciile de apă-canalizare. 


2.2.1 4 pași principali pentru a crea un sistem de contabilitate a costurilor: 


 Selectarea centrelor de cost: Primul pas este stabilirea centrului de cost pentru 
care vor fi acumulate costurile. În general aceste centre de cost ar trebui să aibă 
elemente în comun, cum ar fi: aceeași sursă de apă, o arie geografică deservită, 
etc. 


 Identificarea componentelor de cost: Pasul următor este identificarea, definirea și 
clasificarea costurilor care vor fi raportate și adunate.  


 


Costurile pot fi clasificate ca directe sau indirecte în funcție de măsura în care 
beneficiază de acestea unul sau mai multe centre de cost. Cel mai elocvent exemplu ar 
fi cheltuielile cu salariile personalului, și anume de munca prestată de angajații din 
birourile de contabilitate, resurse umane, juridic, relații cu publicul, etc. beneficiază 
toate departamentele și toate centre de cost. 


De aceea câteodată este dificil de stabilit cât și cum să fie repartizat.  


Mai departe costurile pot fi clasificate ca fiind fixe și variabile. Costurile fixe sunt acele 
costuri care nu se modifică indiferente de volumul de vânzări realizat, de exemplu: 
chiria, amortizarea, etc. În schimb costurile variabile sunt acele costuri care sunt direct 
influențate de volumul vânzărilor sau a serviciilor prestate. De exemplu: consumul de 
energie electrică, materialele tehnologice, materiile prime, etc. 


 Alocarea costurilor: Este o activitate ce necesită atenție sporită pentru a nu 
distorsiona rezultatele obținute, de exemplu prin alocarea artificială a unui cost, 
unui centru de cost care nu a realizat acel cost. Sau repartizarea unui cost de la 
activitatea de canalizare activității de apă. Deoarece prețul apei este în general 
mai mare decât tariful de canalizare, există tendința de a încărca în mod artificial 
cheltuielile activității de apă. De asemenea volumul de apă vândut este mult 
superior volumului de apă canalizată facturată, în primul rând datorită gradului 
mult mai mare de acces la rețeaua de apă decât la cea de canalizare. 


Repartizarea optimă a cheltuielilor indirecte ar fi după procentul veniturilor realizate de 
centrele de cost. De exemplu dacă aveți 3 centre de cost (grupate după zona de 
alimentare), fiecare zonă de alimentare realizează un anumit venit din totalul pe 
societate. Astfel se poate foarte ușor determina procentul de venituri ce îi revine 
fiecărui centru de cost.  


Mai departe cheltuielile din cadrul centrului de cost se pot repartiza pe același principiu 
între serviciile de apă și canalizare. Din totalul veniturilor realizate de centrul de cost se 
stabilește procentul veniturilor realizate din activitatea de apă și din activitatea de 
canalizare-epurare. Astfel costul ce a fost repartizat pe centrul de cost se divide între 
activitatea de apă și canalizare.  


Această metodă de repartizare nu este una universal valabilă tuturor operatorilor de 
apă din sectorul de apă, dar poate reprezenta o opțiune facilă și corectă de repartizare 
a costurilor. De asemenea această metodă poate fi complementară altor metode de 
repartizare, cum ar fi metoda directă de repartizare sau prin ecuații. 
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 Stabilirea procedurilor de identificare, acumulare și raportare a costurilor: Pentru 
a avea succes în analiza, previzionarea și determinarea corectă a structurii 
costurilor este nevoie de proceduri clare, obligatoriu scrise și bine definită 
metodologia de lucru și terminologia utilizată. Trebuie utilizate tipizate sau fișiere 
create pentru ca toate centrele de cost, biroul de contabilitate, departamentul 
producție și toate departamentele implicate să utilizeze aceleași formulare, 
definiții și denumire de indicatori. Frecvența lor trebuie stabilită în funcție de 
nevoile companiei. În general colectarea și raportarea ar trebui realizate lunar 
pentru a crea o obișnuință în cadrul companiei. 


Dar cel mai important este ca toate rapoartele și colectările să fie cât mai simple, în 
primul rând pentru a nu descuraja realizarea acestora. Iar colectarea datelor trebuie să 
fie în armonie cu gradul de dezvoltare și mărime a operatorului și a capacității 
companiei de colectare, analizare și raportare a rezultatelor.  


 


2.2.2 Exemple practice centre de cost: 


O parte din operatorii de apă din Moldova se vor confrunta în următorii ani cu procese 
de restructurarea importante ca rezultat al procesului de regionalizare și extinderea a 
ariei de deservire și operare. Acestea vor influența puternic procesul de control al 
costurilor și încasărilor. 


Dificultățile majore întâlnite vor proveni din lipsa datelor sau a acurateței datelor 
disponibile. 


De aceea este recomandabilă gândirea unui sistem simplu și ușor de urmărit și de 
implementat. 


Primul element de luat în calcul este noua structură a costurilor având în vedere 
restructurarea, regionalizarea sau extinderea ariei de operare. Împărțirea a ținut seama 
de următoarele criterii:  


 Elemente tehnice: sistemele de apă și canalizare individuale vs. regionale. 
Posibilitatea unificării rețelelor pentru alimentarea localităților limitrofe unei uzine 
de apă de o capacitate mai mare și suficientă, sau a unei stații de epurare care 
poate deservii o aglomerare mai extinsă. 


 Elemente geografice: distanțele între localități, bariere geografice (munți) 


 Elemente care țin de eficiență: soluții care țin de un management mai bun al 
costurilor. 


Un exemplu de regândire a activității de control a costurilor este operatorul din Satu 
Mare, România. Apaserv Satu Mare S.A. a implementat un sistem de contabilizare a 
costurilor pe centre de profit ca rezultat al procesului de extindere și regionalizare. 
Dacă la începutul anului 2005 societatea opera doar în municipiul Sau Mare, în 2007 a 
preluat și alte două orașe și câteva comune. În 2015 deja operează în toate municipiile 
și orașele din județul Satu Mare (6) și în peste 25 de comune. Procesul de 
regionalizare se realizează în mod continuu în funcție de capacitatea de preluare 
pentru eficientizare și operare a celorlalte comune nepreluate din județ. Cu alte cuvinte 
procesul de regionalizare se realizează de aproximativ 8-9 ani, cu preluări într-un ritm 
mai alert sau mai lent, în funcție de mai mulți factori interni și externi. 


Astfel, odată cu preluarea municipiul Carei și a orașului Tășnad, compania a regândit 
structura, repartizarea și optimizarea costurilor pentru fiecare centru urban în parte 
(Satu Mare, Carei și Tășnad). Pentru acestea pregătește bugete diferite și urmărește 
atât veniturile și costurile realizate, cât și performanța fiecărui centru de cost în parte. 
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Sistemul centrelor de profit este prezentat schematic în Figura nr. 2 - 2. 


Figura 2-2: Sistemul centrelor de profit la Apaserv Satu Mare în anul 2007 


 


 


2.3 Contabilitatea cheltuielilor conform legislației din Moldova 


Din această secțiune au fost eliminate elementele care nu au relevanță pentru sector. 


Contabilitatea cheltuielilor se tine după destinații (funcții) pe următoarele grupe: 


 cheltuieli ale activității operaționale; 


 cheltuieli ale altor activități; 


 cheltuieli privind impozitul pe venit. 


 


În scopul prezentării informațiilor, în notele la situațiile financiare, cheltuielile se 
grupează potrivit naturii lor astfel: 


 cheltuieli materiale; 


 cheltuieli cu personalul; 


 cheltuieli privind amortizarea și deprecierea; 


 alte cheltuieli. 
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Componența cheltuielilor grupate după natură este mai jos: 


Nr. 
crt. 


Grupa de 
cheltuieli 


Tipul cheltuielilor 


1. 
Cheltuieli 
materiale 


Valoarea contabilă a materiilor prime și materialelor, semifabricatelor procurate 
și/sau din producție proprie; 
Costul efectiv al produselor vândute, resurselor energetice (combustibil, energie 


termică și electrică, apă, gaze naturale etc.), materialelor de construcție, pieselor 
de schimb, ambalajelor și ale altor materiale utilizate de entitate și vândute pe 
parcursul perioadei de gestiune; 
Costul și uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate în cadrul 
entității; 
Suma cheltuielilor materiale se diminuează cu valoarea deșeurilor recuperabile 
obținute din prelucrarea materiilor prime, materialelor de bază, semifabricatelor, 
combustibilului sau a altor materiale. 


2. 
Cheltuieli cu 
personalul 


Sumele retribuțiilor pentru munca efectiv prestată, calculate conform formei de 
retribuire în acord și/sau în regie (pe unitate de timp), premiilor și sporurilor la 
salarii, ajutoarelor materiale, compensațiilor și adaosurilor la salarii (în funcție de 
regimul și condițiile de muncă), indemnizațiilor pentru concediile de odihnă anuale 
și suplimentare plătite, altor plăți calculate tuturor categoriilor de personal care 
activează în cadrul entității, sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate din 
sumele retribuțiilor aferente tuturor categoriilor de personal al entității; 
Suma cheltuielilor aferente constituirii provizionului pentru plata indemnizațiilor 
pentru concediile de odihnă anuale etc. 


3. 
Cheltuieli privind 
amortizarea și 
deprecierea 


Sumele amortizării calculate pentru toate tipurile de imobilizări utilizate de entitate; 
Suma deprecierii activelor imobilizate și circulante ale entității; 
Suma amortizării investițiilor imobiliare etc. 


4. Alte cheltuieli 


Cheltuieli aferente lucrărilor de întreținere și reparație executate de către alte 
entități; plățile de leasing datorate de entitate pentru imobilizările primite în 
folosință temporară în baza contractelor de leasing; primele de asigurare a 
bunurilor, calculate în baza contractelor încheiate cu companiile de asigurări; 
cheltuielile cu comisioanele și onorariile experților pentru consultanță și asistență 
tehnică, juridică și economică; cheltuieli privind acțiunile publicitare realizate de 
către organizațiile specializate; costul serviciilor de transportare a bunurilor și 
personalului la/de la locul de muncă prestate de către entitățile de transport; costul 
serviciilor poștale, de telefonie și a altor mijloace de comunicare; costul serviciilor 
bancare și a altor servicii prestate entității de către terți legate de activitatea de 
bază. 


 


2.3.1 Cheltuieli ale activității operaționale 


Cheltuielile activității operaționale sunt generate de fabricarea și comercializarea 
produselor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, achiziționarea și comercializarea 


                                                


 


 


 


 


 


 Dacă suma cheltuielilor legate de resursele energetice este semnificativă (depășește pragul de semnificație stabilit în 
politicile contabile), astfel de cheltuieli pot fi reflectate ca un element separat. 
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mărfurilor, executarea contractelor de construcție, transmiterea în folosință temporară a 
activelor proprii în baza contractelor de leasing etc. 


Cheltuielile activității operaționale includ: 


 costul vânzărilor; 


 cheltuielile de distribuire; 


 cheltuielile administrative; 


 alte cheltuieli din activitatea operațională. 


2.3.1.1 Costul vânzărilor cuprinde: 


 valoarea contabilă (costul efectiv) a (al) mărfurilor și produselor vândute și/sau 
transmise în schimbul altor active, care se determină în funcție de metoda de 
evaluare curentă a stocurilor (costului mediu ponderat, FIFO, identificării) aplicată 
de către entitate în conformitate cu SNC „Stocuri”; 


 costul serviciilor (lucrărilor) prestate (executate) terților în cadrul activității 
operaționale; 


 alte cheltuieli corelate cu veniturile din vânzări. 


Costul vânzărilor se înregistrează pe măsura vânzării mărfurilor, produselor sau 
prestării serviciilor și se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente și diminuare 
a stocurilor, costurilor activităților de bază sau auxiliare și/sau a cheltuielilor anticipate. 


2.3.1.2 Cheltuielile de distribuire 


Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuieli aferente promovării și comercializării 
produselor/mărfurilor și serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate până la 
comercializarea produselor/mărfurilor (de exemplu, cheltuielile de publicitate), în 
procesul comercializării acestora (de exemplu, salariile personalului antrenat în 
procesul de comercializare) sau după comercializarea lor. În funcție de pragul de 
semnificație, cheltuielile suportate până la comercializarea produselor/mărfurilor pot fi 
contabilizate ca cheltuieli anticipate cu decontarea ulterioară a acestora la cheltuielile 
curente în perioadele de comercializare a produselor/mărfurilor. 


Componența cheltuielilor de distribuire: 


 Cheltuieli cu personalul implicat în procesul de ambalare, marcare, etichetare, 
certificare, păstrare și comercializare a produselor/mărfurilor şi prestare a 
serviciilor, precum și cu personalul serviciului vânzări și marketing. 


 Costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a produselor/mărfurilor 
(ambalare, etichetare, păstrare, deservire etc.). 


 Cheltuieli de depozitare și pregătire a produselor/mărfurilor pentru 
comercializare. 


                                                


 


 


 


 


 


 Nomenclatorul cheltuielilor de distribuire se stabileşte de către entitate, în funcţie de particularităţile activităţii acesteia 
şi se include în politicile contabile ale entităţii. 
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 Cheltuieli de transportare și expediere a produselor/mărfurilor de la depozitul 
entității până la locul de predare cumpărătorului sau până la stația de expediere 
(aeroport, debarcader) cu condiția că aceste cheltuieli le suportă vânzătorul. 


 Cheltuieli legate de exportul produselor/mărfurilor (drepturile de export, serviciile 
brokerului vamal, serviciile terminalului vamal etc.). 


 Cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite. 


 Comisioane mandatarului sau comisionarului pentru serviciile de intermediere 
prestate la comercializarea bunurilor. 


 Cheltuieli de publicitate, participare la expoziții și târguri: valoarea mostrelor 
transmise cumpărătorilor/mandatarilor şi care nu vor fi returnate, valoarea 
produselor/mărfurilor alimentare utilizate pentru degustare, cheltuieli ale altor 
activități similare. 


 Cheltuieli aferente serviciilor de reparație și deservire prevăzute în perioada de 
garanție pentru produsele/mărfurile comercializate. 


 Provizioane constituite pentru compensarea costului serviciilor de reparație și 
deservire prevăzute în perioada de garanție pentru produsele/mărfurile vândute, 
precum și pentru compensarea pierderilor din returnarea produselor/mărfurilor 
vândute. 


 Plăți pentru leasingul operațional, locațiunea și arenda operațională a 
imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale. 


 Cheltuieli aferente returnării produselor/mărfurilor vândute, precum și reducerile 
de preț acordate. 


 Taxe și impozite nerecuperabile aferente comercializării produselor/mărfurilor. 


 Amortizarea, întreținerea și reparația imobilizărilor necorporale și corporale, 
obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate în procesul de comercializare 
a produselor/mărfurilor. 


 Cheltuieli privind creanțele comerciale compromise inclusiv provizioane 
constituite. 


 Alte cheltuieli de distribuire. 


2.3.1.3 Cheltuielile administrative  


Cheltuielile administrative reprezintă cheltuielile aferente organizării, deservirii și 
gestionării entității în ansamblu.  


Componența cheltuielilor administrative: 


 Cheltuieli cu personalul administrativ. 


                                                


 


 


 


 


 


 Nomenclatorul cheltuielilor administrative se stabileşte de către entitate, în funcţie de particularităţile activităţii acesteia 
şi se include în politicile contabile ale entităţii. 
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 Diferențe de salarii plătite angajaților transferați de la alte entități cu păstrarea, în 
decursul unei anumite perioade, a cuantumurilor salariilor de funcție de la locul 
de muncă precedent, precum și în cazul interimatului provizoriu, dacă achitarea 
unor astfel de diferențe este prevăzută de legislația în vigoare. 


 Recompense unice pentru vechime în muncă și adaosuri pentru vechime în 
muncă pe specialitate la entitatea respectivă, plătite personalului administrativ în 
conformitate cu legislația în vigoare. 


 Plata indemnizațiilor de concediu personalului administrativ, inclusiv 
compensările pentru concediile anuale nefolosite. 


 Plăți suplimentare, ajutoare materiale, indemnizații, sporuri și compensații 
acordate salariaților entității (cu excepția celor legate de procesele de producție și 
prestare a serviciilor).  


 Plăți legate de concedierea personalului entității prevăzute de legislație în cazul 
lichidării și reorganizării entității, reducerii numărului sau statelor de personal. 


 Amortizarea, întreținerea și reparația (cu excepția costurilor capitalizate aferente 
reparației) imobilizărilor necorporale și corporale, obiectelor de mică valoare și 
scurtă durată cu destinație administrativă.  


 Plăți pentru leasingul operațional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri 
administrative. 


 Cheltuieli de conservare și de întreținere a imobilizărilor corporale conservate în 
conformitate cu actele normative în vigoare. 


 Cheltuieli privind rechizitele de birou, formularele documentelor primare şi 
rapoartelor. 


 Cheltuieli pentru paza obiectelor administrative și asigurarea securității anti 
incendiare a acestora. 


 Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ. 


 Cheltuieli de protocol (reprezentanță). 


 Cheltuieli pentru activitățile de protecție civilă, inclusiv uzura inventarului şi 
amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în aceste scopuri. 


 Compensații personalului administrativ al entității pentru utilizarea în scopuri de 
serviciu a autoturismelor personale. 


 Defalcări pentru întreținerea curentă a aparatului de conducere al organizațiilor 
ierarhic superioare, asociațiilor, concernelor, altor structuri şi organe de 
conducere. 


 Cheltuieli suportate în scopuri filantropice și de sponsorizare. 


 Cheltuieli ce țin de asigurarea personalului administrativ şi a bunurilor cu 
destinație administrativă. 


 Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă. 


 Costul serviciilor prestate entităţii de către: 


 bănci, burse de mărfuri, organizaţii de intermediere şi de altă natură; 


 entităţi de consulting şi asistenţă juridică, societăţi de audit, birouri de traduceri; 


 mass-media (în vederea publicării situaţiilor financiare); 


 oficii poştale, entităţi de telecomunicaţii, internet-provideri etc. 


 Cheltuieli ce țin de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului 
administrativ. 
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 Cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare care nu se capitalizează. 


 Impozite şi taxe cu destinaţie generală, precum şi taxa pe valoarea adăugată şi 
accizele nerecuperabile, calculate conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia 
impozitului pe venit. 


 Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi 
instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.), cu excepţia 
celor recunoscute ca imobilizări corporale. 


 Cheltuieli pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi a 
odihnei salariaţilor entităţii. 


 Cheltuieli aferente desfăşurării adunărilor generale a acţionarilor şi perfectării 
documentelor necesare. 


 Indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale 
entităţii, cu excepţia celor achitate din profitul net. 


 Cheltuieli privind protecţia muncii personalului administrativ. 


 Cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente. 


 Alte cheltuieli administrative. 


 


2.3.1.4 Alte cheltuieli ale activităţii operaţionale  


Alte cheltuieli ale activității operaționale includ cheltuielile legate de desfăşurarea 
activităţii operaţionale a entităţii, dar care nu pot fi atribuite la costul vânzărilor, 
cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.  


Componenţa altor cheltuieli ale activității operaţionale: 


 Valoarea contabilă a activelor circulante vândute şi transmise în schimbul altor 
active şi în capitalul social al altor entităţi, cu excepţia costului 
produselor/mărfurilor vândute. 


 Costurile îndatorării, inclusiv: 


o cheltuielile privind dobânzile aferente creditelor bancare (inclusiv, aferente 
obligaţiunilor şi cambiilor emise) şi contractelor de leasing financiar care nu se 
capitalizează în conformitate cu prevederile SNC „Costurile îndatorării”, 
precum şi cele aferente creditelor bancare şi împrumuturilor compromise 
(expirate) şi cele aferente împrumuturilor achitate filialelor, entităţilor fiice şi 
asociate; 


o comisioanele legate de contractarea creditelor bancare şi împrumuturilor; 


o cheltuielile cu amortizarea primelor aferente obligaţiunilor emise;  


o cheltuielile altor activităţi legate de atragerea surselor împrumutate. 


                                                


 


 


 


 


 


 Nomenclatorul altor cheltuieli ale activitatății operaţionale se stabileşte de către entitate, în funcţie de particularităţile 
activităţii acesteia şi se include în politicile contabile ale entităţii. 







Modernizarea serviciilor publice locale, aria de intervenție 1 


Modul 2 - Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva managementului financiar 23 


 Valoarea contabilă a lipsurilor şi pierderile din deteriorarea activelor constatate la 
inventarierea şi recepţia acestora, cu excepţia deteriorărilor recunoscute de 
vânzător.  


 Costul produselor constatate ca rebut definitiv şi cheltuielile legate de remedierea 
produselor rebutate parţial.  


 Pierderi cauzate de întreruperile în activităţile de bază. 


 Costuri indirecte de producţie neincluse în costul produselor fabricate sau 
serviciilor prestate în conformitate cu SNC „Stocuri”. 


 Amenzi, penalităţi, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei şi 
clauzelor contractuale. 


 Cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, inclusiv 
pentru creanţe compromise. 


 Creanţe compromise decontate cu excepţia creanţelor comerciale în cazul în 
care nu sunt constituite provizioane. 


 Alte cheltuieli operaţionale. 


2.3.2 Cheltuieli ale altor activităţi 


Cheltuielile altor activităţi includ:  


 cheltuielile cu activele imobilizate, care reprezintă cheltuielile aferente ieşirii, cu 
excepţia lipsurilor şi deteriorărilor constatate la inventariere; 


 cheltuielile financiare, care includ cheltuielile (pierderile) rezultate din operaţiunile 
financiare ale entităţii; 


 cheltuielile excepţionale, condiţionate de evenimente atipice, care nu se 
manifestă permanent sau cu regularitate (calamităţi naturale, perturbări politice, 
modificări ale legislaţiei etc.). 


Componenţa cheltuielilor altor activităţi: 


 Cheltuieli cu active imobilizate: 


o valoarea contabilă a activelor imobilizate, investiţiilor imobiliare ieşite 
(vândute, transmise în schimbul altor active), cu excepţia lipsurilor constatate 
la inventariere, şi transmise terţilor ca depunere în capitalul social, predate în 
leasing financiar; 


o partea neamortizată a valorii amortizabile a imobilizărilor necorporale şi 
corporale, investiţiilor imobiliare casate înainte de expirarea duratei de viaţă 
utilă; 


o pierderi rezultate din casarea imobilizărilor corporale şi investiţiilor imobiliare 
în cazul când valoarea bunurilor obţinute în urma casării este mai mică decât 
valoarea reziduală a acestora;  


o costuri efective legate de ieşirea activelor imobilizate (valoarea materialelor şi 
OMVSD utilizate, costul serviciilor prestate de către alte entităţi sau de 
subdiviziunile auxiliare ale entităţii, cheltuielile cu personalul implicat etc.); 


o suma provizionului constituit periodic pentru costurile semnificative privind 
dezafectarea activelor imobilizate; 


o pierderi din deprecierea activelor imobilizate; 


o alte cheltuieli cu active imobilizate. 


 Cheltuieli financiare: 


o diferenţe nefavorabile de curs valutar şi de sumă; 
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o cheltuieli privind redevenţele; 


o cheltuieli aferente emisiunii acţiunilor proprii şi efectuării operaţiunilor cu 
acestea; 


o valoarea contabilă a activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit; 


o alte cheltuieli financiare. 


 Cheltuieli excepţionale: 


o valoarea contabilă a activelor imobilizate şi circulante ieşite (distruse, casate, 
expropriate etc.) ca rezultat al accidentelor, incendiilor, calamităţilor naturale şi 
altor evenimente excepţionale; 


o valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorările bunurilor în urma 
accidentelor, incendiilor, calamităţilor naturale şi altor evenimente 
excepţionale; 


o cheltuieli legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor 
excepţionale: 


 salariile angajaţilor, 


 contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare 


obligatorie de asistenţă medicală, 


 valoarea (costul) materialelor, energiei electrice consumate, serviciilor 


activităţilor auxiliare proprii şi ale altor entităţi etc.; 


 pierderi din stoparea activităţilor de bază ale entităţii în urma evenimentelor 
excepţionale: 


o salariile angajaţilor în perioada staționărilor, contribuţiile de asigurări sociale 
de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, 


o valoarea bunurilor materiale, energiei electrice, apei consumate etc. 


 alte cheltuieli extraordinare. 


 


2.3.3 Cheltuieli privind impozitul pe venit 


Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe 
venit curent. 


Metoda impozitului pe venit curent prevede determinarea cheltuielilor privind impozitul 
pe venit prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului stabilită în Codul 
fiscal pentru perioada fiscală respectivă. Venitul impozabil se determină în conformitate 
cu regulile stabilite de legislaţia fiscală. Cheltuielile privind impozitul pe venit se 
contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente. 


2.4 Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi 
calculaţia costului produselor şi serviciilor 


Prezentele indicaţii metodice sunt elaborate pornind de la necesitatea stabilirii unor 
reguli (norme) generale privind contabilizarea costurilor de producţie şi calculaţia 
costului produselor fabricate/serviciilor prestate. 


 


Aceste norme sunt prevăzute de legislația din Republica Moldova. 
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Obiectivul prezentelor indicaţii metodice constă în stabilirea modului de contabilizare a 
costurilor de producţie şi de calculaţie a costului produselor fabricate/serviciilor 
prestate.  


 


Domeniu de aplicare 


Prezentele indicaţii metodice sunt aplicabile entităţilor care utilizează standardele 
naţionale de contabilitate şi desfăşoară activităţi de producţie şi/sau de prestări servicii. 


 


Reguli generale 


Entităţile care desfăşoară activităţi de producţie şi/sau de prestări servicii au obligaţia 
să ţină contabilitatea costurilor de producţie şi să calculeze costul produselor 
fabricate/serviciilor prestate. 


2.4.1 Costurile de producţie 


Costurile de producţie se recunosc în baza contabilităţii de angajamente în perioada în 
care acestea au fost efectiv suportate. În acest scop este necesară contabilizarea 
separată a:  


 costurilor curente, care cuprind costurile suportate şi recunoscute în perioada 
curentă (luna, trimestrul, anul) (de exemplu, costul materialelor consumate, 
salariile calculate muncitorilor de bază, energia electrică consumată); 


  costurilor anticipate, care cuprind costurile efectuate în perioada curentă, dar 
care se referă la perioadele viitoare (de exemplu, costurile aferente reparaţiilor 
mijloacelor fixe, certificărilor, expertizelor, evaluărilor); 


 costurilor preliminate, care cuprind costurile ce urmează a fi suportate în 
perioadele viitoare, dar se recunosc în perioada curentă (de exemplu, 
provizioanele privind concediile de odihnă ale muncitorilor de bază). 


 


Costurile de producţie se evaluează la valoarea contabilă a stocurilor consumate, 
suma retribuţiilor efectiv calculate personalului încadrat nemijlocit în procesul de 
fabricaţie a produselor/prestare a serviciilor, suma contribuţiilor de asigurări sociale de 
stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente 
retribuţiilor calculate, suma amortizării activelor imobilizate cu destinaţie de producţie, 
valoarea serviciilor procurate de la terţi etc.  


Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor 
fabricate/serviciilor prestate se delimitează pe perioade de calculaţie.  


Contabilitatea costurilor de producţie se ţine separat pe activităţile de bază şi auxiliare. 
Conform politicilor contabile, în cadrul activităţilor de bază şi auxiliare contabilitatea 
costurilor de producţie poate fi ţinută pe subdiviziuni (de exemplu, secţii, ateliere, linii), 
tipuri de produse/servicii şi alte direcţii stabilite de entitate.  


Costurile produselor finite şi serviciilor se delimitează de costurile producţiei/serviciilor 
în curs de execuţie.  


Contabilitatea costurilor de producţie se ţine pe articole de costuri care cuprind: 


 costuri materiale directe şi repartizabile; 


 costuri cu personalul directe şi repartizabile; 
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 costuri indirecte de producţie. 


 


În baza prezentelor indicaţii metodice pot fi elaborate şi aprobate în modul stabilit de 
legislaţie indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia 
costului produselor fabricate şi serviciilor prestate în diferite ramuri/sectoare ale 
economie naţionale ținând cont de particularitățile acestora. 


2.4.1.1 Costuri de producţie ale activităţilor de bază 


Costurile de producţie ale activităţilor de bază reprezintă costurile ce ţin de fabricaţia 
produselor şi/sau prestarea serviciilor ce constituie scopul activităţii entităţii. 


2.4.1.1.1 Costuri materiale directe şi repartizabile 


Costurile materiale reprezintă valoarea contabilă a stocurilor sau altor resurse 
materiale utilizate nemijlocit la fabricaţia produselor/prestarea serviciilor. În funcţie de 
modul de includere în costul produselor fabricate/serviciilor prestate, costurile materiale 
se divizează în: 


 costuri materiale directe − sunt legate de fabricaţia unui tip de produs sau de 
prestarea unui tip de serviciu şi pot fi identificate uşor şi exact pe obiecte de 
evidenţă a costurilor şi de calculaţie nemijlocit prin observare şi măsurare; 


 costuri materiale repartizabile − sunt legate de fabricaţia produselor cuplate şi pot 
fi atribuite obiectelor de calculaţie prin repartizare. 


 


Costurile materiale directe şi repartizabile aferente activităţilor de bază se 
contabilizează separat pe obiecte de evidenţă şi de calculaţie a costurilor. Aceste 
costuri se recunosc în perioada utilizării efective a stocurilor sau altor resurse materiale 
în procesul de fabricaţie a produselor şi/sau de prestare a serviciilor şi se înregistrează 
ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi diminuare a stocurilor sau majorare a 
datoriilor curente.  


Consumul energiei de toate tipurile (de exemplu, energiei electrice, termice, aerului 
comprimat, frigului, apei) în scopuri tehnologice se contabilizează ca majorare a 
costurilor activităţilor de bază şi majorare a datoriilor curente sau diminuare a costurilor 
activităţilor auxiliare. Dacă consumurile energiei nu pot fi identificate distinct pe obiecte 
de calculaţie, ele se repartizează proporţional normelor de consum a energiei, 
capacităţii de consum şi numărului de maşini-ore lucrate sau altei baze stabilite în 
politicile contabile ale entităţii. 


2.4.1.1.2 Costuri cu personalul directe şi repartizabile 


Costurile cu personalul directe şi repartizabile reprezintă remuneraţiile, contribuţiile şi 
alte plăţi aferente personalului încadrat nemijlocit în procesul de fabricaţie a produselor 
şi/sau de prestare a serviciilor. Aceste costuri includ: 


 retribuţiile pentru munca prestată, timpul efectiv lucrat, calculate potrivit formelor 
şi sistemelor de retribuire a muncii aplicate de entitate; 


 sporurile şi adaosurile la salarii, calculate personalului; 


 premiile calculate pentru rezultatele obţinute; 


 remunerarea concediilor de odihnă anuale şi suplimentare a personalului 
încadrat în procesul de fabricaţie a produselor/de prestare a serviciilor sau 
provizioanele constituie în aceste scopuri, plata orelor cu înlesniri pentru 
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adolescenţi, pentru îndeplinirea atribuţiilor de stat şi alte plăţi obligatorii în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 


 alte retribuţii personalului încadrat nemijlocit în procesul de producţie a 
produselor şi/sau de prestare a serviciilor; 


 contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală aferente retribuţiilor personalului încadrat 
nemijlocit în fabricaţia produselor şi/sau prestarea serviciilor. 


 


Costurile cu personalul directe şi repartizabile se recunosc în perioada calculării 
acestora şi se contabilizează ca majorare concomitentă a costurilor activităţilor de bază 
şi datoriilor curente. 


Costurile cu personalul directe (de exemplu, retribuţiile muncitorilor de bază calculate 
conform sistemului de salarizare în acord) se includ direct în costul 
produselor/serviciilor distincte. 


Costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor distincte 
proporţional salariilor tarifare (normative), retribuţiilor calculate în acord sau altei baze 
stabilite în politicile contabile ale entităţii. 


Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală ale angajatorului se includ în costul produselor/serviciilor 
distincte proporţional retribuţiilor personalului încadrat nemijlocit în producerea 
produselor şi/sau prestarea serviciilor. Aceste contribuţii şi prime se contabilizează ca 
majorare concomitentă a costurilor activităţilor de bază şi datoriilor curente. 


2.4.1.1.3 Costuri indirecte de producţie 


Costurile indirecte de producţie includ: 


 amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie de producţie; 


 costurile de întreţinere, deservire şi reparaţie a imobilizărilor corporale cu 
destinaţie de producţie; 


 plata pentru leasingul operaţional (arendă, locaţiune) al activelor cu destinaţie de 
producţie; 


 retribuţiile calculate şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale personalului 
administrativ şi de deservire a subdiviziunilor de producţie ale entităţii; 


 costurile aferente perfecţionării tehnologiilor, organizării producţiei, îmbunătăţirii 
calităţii produselor/serviciilor; 


 costul (uzura) obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în 
subdiviziunile de producţie ale entităţii; 


 costurile de asigurare a tehnicii securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a 
condiţiilor normale de lucru în subdiviziunile de producţie ale entităţii; 


 costurile serviciilor de pază a subdiviziunilor de producţie ale entităţii; 


 costurile de delegare în scopuri de producţie a lucrătorilor încadraţi în procesul 
fabricaţiei produselor/prestării serviciilor; 


  costurile serviciilor activităţilor auxiliare aferente fabricaţiei produselor/prestării 
serviciilor (de exemplu, energiei electrice şi termice de producţie proprie); 


  alte costuri indirecte legate de gestiunea şi deservirea subdiviziunilor de 
producţie. 
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Costurile indirecte de producţie se contabilizează separat de costurile activităţilor de 
bază şi auxiliare şi se înregistrează ca majorare a costurilor indirecte de producţie şi 
majorare a datoriilor curente, amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale, 
diminuare a stocurilor, costurilor activităţilor auxiliare etc. 


2.4.1.2 Particularităţile contabilităţii costurilor de producţie ale activităţilor auxiliare 


Costurile de producţie ale activităţilor auxiliare reprezintă costurile legate de: 


 producerea ambalajelor; 


 furnizarea diferitor tipuri de energie (de exemplu, energiei electrice, termice, 
aerului comprimat, frigului, apei); 


 deservirea cu transport; 


 reparaţia mijloacelor fixe; 


 fabricaţia instrumentelor, echipamentelor speciale, pieselor de schimb etc., 


 fabricaţia altor produse sau prestarea altor servicii cu caracter auxiliar pentru 
necesităţile interne ale entităţii şi/sau destinate livrării terţilor. 


 


Costurile materiale se înregistrează ca majorare a costurilor activităţilor auxiliare şi 
majorare a datoriilor curente, amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale, uzurii 
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, diminuare a stocurilor etc.  


Dacă în cadrul unei activităţi auxiliare se prestează un tip de servicii (se fabrică un tip 
de produse), toate costurile aferente se contabilizează ca directe. În caz contrar, se 
evidenţiază în mod separat costurile directe şi repartizabile ale activităţii auxiliare şi 
costurile indirecte aferente deservirii şi gestiunii activităţii auxiliare. 


Serviciile prestate şi produsele transmise reciproc între subdiviziunile (secţiile) auxiliare 
ale entităţii se evaluează la cost normativ (planificat) sau în alt mod stabilit în politicile 
contabile ale entităţii. Costul acestor servicii/produse se contabilizează ca majorare a 
costurilor unui tip şi diminuare a costurilor altui tip de activităţi auxiliare.  


 


Contabilitatea pierderilor de producţie 


Pierderile de producţie cuprind pierderile de stocuri, aferente personalului (de exemplu, 
retribuţiile aferente staţionărilor prevăzute de procesul tehnologic), rebuturile şi alte 
pierderi similare înregistrate în procesul de fabricaţie a produselor şi/sau de prestare a 
serviciilor. 


Pierderile de producţie se contabilizează:  


 în limita normelor admise – ca majorare a costurilor de producţie şi diminuare a 
stocurilor, majorare a datoriilor curente etc. 


 peste limita normelor admise – ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a 
stocurilor, majorare a datoriilor curente etc. 


 


Bunurile obţinute din rebuturi definitive se evaluează la valoarea realizabilă netă şi se 
contabilizează ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de producţie.  


Prejudiciul material aferent pierderilor de producţie din vina personalului şi/sau a terţilor 
se recunoaşte şi se evaluează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Suma 
prejudiciului material se contabilizează ca majorare concomitentă a creanţelor şi 
veniturilor curente. 
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Calculaţia costurilor produselor fabricate şi serviciilor prestate 


Reguli generale 


Calculaţia costului produselor/serviciilor cuprinde următoarele etape principale:  


 determinarea producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune; 


 înregistrarea costurilor directe şi indirecte pe activităţi de bază şi auxiliare; 


 repartizarea costurilor indirecte de producţie între costul produselor fabricate 
/serviciilor prestate şi cheltuielile curente;  


 repartizarea costurilor indirecte de producţie repartizabile pe tipuri de produse 
fabricate/servicii prestate ale subdiviziunilor auxiliare;  


 repartizarea costurilor indirecte de producţie repartizabile pe tipuri de produse 
fabricate/servicii prestate ale subdiviziunilor de bază; 


 repartizarea costurilor activităţilor auxiliare pe tipurile activităţilor de bază;  


 evaluarea deşeurilor recuperabile şi excluderea valorii lor din costurile de 
producţie;  


 determinarea costului rebuturilor definitive şi scăderea lui din costurile de 
producţie; 


 determinarea costului produselor secundare şi scăderea lui din costurile de 
producţie; 


 determinarea costului producţiei în curs de execuţie la sfârșitul perioadei de 
calculaţie conform SNC „Stocuri” şi excluderea acestuia din costul de producţie. 


 


2.4.2 Metode de calculaţie a costurilor 


Calculaţia costurilor poate fi efectuată prin următoarele metode principale: metoda 
globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi, metoda costului standard sau alte 
metode stabilite în politicile contabile.  


În conformitate cu politicile contabile, entitatea poate să utilizeze o metodă distinctă de 
calculaţie, mai multe metode sau o combinaţie de metode de calculaţie a costurilor 
produselor fabricate/serviciilor prestate, în funcţie de particularităţile organizaţional-
tehnologice şi necesităţile informaţional-decizionale. 


În cazul în care se modifică semnificativ procesul organizatorico-tehnologic, se poate 
schimba şi metoda de calculaţie a costului. Efectele modificării metodei de calculaţie se 
contabilizează în conformitate cu SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor 
contabile, erori şi evenimente ulterioare”. 


2.4.2.1 Metoda globală de calculaţie a costurilor 


Metoda globală de calculaţie a costurilor poate fi aplicată de către entităţile care 
confecţionează un tip de produs sau o grupă de produse omogene, execută un tip de 
lucrări sau prestează un tip de serviciu (de exemplu, producerea de energie electrică, 
extragerea de piatră, prestarea serviciilor de transport). 


În cazul aplicării metodei globale toate costurile de producţie sunt considerate costuri 
directe. Costul unitar pe produs sau serviciu la aplicarea metodei globale se determină 
prin raportarea totalului costurilor directe la cantitatea de produse fabricate/servicii 
prestate în perioada de calculaţie. 
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2.4.2.2 Metoda de calculaţie a costului pe faze 


Metoda de calculaţie a costului pe faze poate fi aplicată în cazul confecţionării 
produselor în masă sau în serii mari (de exemplu, producerea cimentului, ceramicii, 
zahărului, conservelor, îngheţatei, produselor de panificaţie, uleiului vegetal, textilelor). 
Faza de calculaţie se stabileşte de către entitate de sine stătător şi poate să coincidă 
sau să nu coincidă cu faza (stadiul) de producţie. 


În cazul aplicării metodei de calculaţie a costului pe faze, costurile se acumulează pe 
faze de calculaţie. Costul produselor cuprinde costurile acumulate în fazele precedente 
şi costurile aferente fazei de fabricaţie respective. 


2.4.2.3 Metoda de calculaţie a costului pe comenzi 


Metoda de calculaţie a costului pe comenzi poate fi aplicată de entităţile ce fabrică 
producţie individuală sau în serii mici, care se caracterizează prin exemplare (grupe) 
unice care nu se repetă sau se repetă rar (de exemplu, fabricaţia de utilaje, producerea 
mobilei la comandă, reparaţia maşinilor şi utilajelor). În cazul acestei metode obiectul 
de calculaţie îl constituie comanda care poate fi: un produs sau o serie de produse, un 
serviciu sau o grupă de servicii, o lucrare sau un complex de lucrări etc.  


2.4.2.4 Metoda de calculaţie a costului standard 


Metoda de calculaţie a costului standard prevede stabilirea unor standarde (norme) în 
baza normelor de consum al materialelor, normativelor costurilor cu personalul etc. 
Aceste standarde trebuie revizuite şi ajustate periodic în funcţie de modificarea 
condiţiilor procesului de producţie sau de prestare a serviciilor (de exemplu, aplicarea 
unor tehnologii noi), precum şi a altor modificări (de exemplu, a tarifelor, a preţurilor). 


În cadrul metodei de calculaţie a costului standard, costul stocurilor şi al altor resurse 
consumate la fabricaţia produselor/prestarea serviciilor se contabilizează la costul 
standard (normat) ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi/sau auxiliare şi 
diminuare a stocurilor, majorare a amortizării a activelor imobilizate, a datoriilor curente 
etc. Produsele obţinute în cursul perioadei se evaluează la costul standard (normativ) 
şi se contabilizează ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de 
bază şi/sau auxiliare. 


Abaterile (modificările) costurilor standard se înregistrează în mod separat şi se 
contabilizează, astfel: 


 abaterile favorabile (costul efectiv este mai mic decît costul standard) – ca 
majorare a stocurilor, diminuare a datoriilor curente şi diminuare a abaterilor; 


 abaterile nefavorabile (costul efectiv este mai mare decît costul standard) – ca 
majorare a abaterilor şi diminuare a stocurilor, majorare a datoriilor curente etc. 


 


În cazul utilizării metodei de calculaţie a costului standard costul efectiv al produselor 
fabricate/serviciilor prestate se determină prin ajustarea costului standard cu abaterile 
(modificările) înregistrate şi se contabilizează în felul următor: 


 abaterile favorabile – ca majorare a abaterilor şi diminuare a stocurilor (produse 
finite/produse în curs de execuţie) şi/sau a cheltuielilor curente (costul vânzărilor); 


 abaterile nefavorabile – ca majorare a stocurilor (produse finite/produse în curs 
de execuţie) şi/sau a cheltuielilor curente (costul vînzărilor) şi diminuare a 
abaterilor. 
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Prezentarea informaţiilor 


În nota explicativă la situaţiile financiare ale entităţii se prezintă cel puţin următoarele 
informaţii privind costurile de producţie: 


 modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producţie; 


 metodele de repartizare a costurilor materiale şi cu personalul repartizabile; 


 metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producţie; 


 metodele de calculaţie a costului produselor fabricate şi serviciilor prestate; 


 pierderile din producţie înregistrate în perioada de gestiune.  


2.5 Principalii indicatorii de performanță a cheltuielilor/costurilor în 
sectorul Apă-Canal din perspectiva managementului financiar 
(eficiența costurilor) 


 


Cheltuieli la 1000 de Lei MDL Venit  


 


 


Interpretare rezultate:  


 În cazul în care rezultatul este sub 1000 înseamnă că întreprinderea de apă-
canal este pe profit și cheltuie mai puțin decât veniturile realizate. Aceasta este 
un rezultat dorit pentru orice companie din sector. 


 În cazul în care rezultatul este peste 1000 înseamnă că întreprinderea de apă-
canal este pe pierdere și cheltuie mai mult decât veniturile realizate. Acest 
rezultat este unul de evitat pentru orice companie din sector.  


 


Procentul costului cu personalul în total costuri de exploatare 


 


Costurile cu personalul companiei sunt o categorie foarte importantă de cheltuieli, 
acestea fiind cele mai mari cheltuieli procentuale din totalul costurilor companiei de 
apă. De aceea este o categorie de cheltuieli foarte atent monitorizată atât de către 
acționarii companiei (autoritățile locale, etc.) cât și de instituțiile finanțatoare ( bănci, 
instituții financiare, alții).  


Unul dintre avantajele regionalizării și a extinderii ariei de operare este că oferă 
oportunitatea reformării structurii personalului companiei. Se recomandă o analiză 
atentă înainte de preluarea întregului personal al ariilor și sistemelor de apă înainte de 
preluare. Se recomandă preluarea doar a personalului indispensabil. 


 


 


 







Modernizarea serviciilor publice locale, aria de intervenție 1 


Modul 2 - Previzionarea / analiza veniturilor și cheltuielilor din perspectiva managementului financiar 32 


Procentul costului cu personalul (fără taxe) în total costuri de exploatare 


 


Importanța calculării procentului costurilor cu personalul fără taxe este dată de faptul 
că de multe ori indicatorul anterior este tratat ca și cum procentul din totalul costurilor 
companiei ar fi retribuit direct personalului angajat. Dar indicatorul de la punctul 2 
cuprinde și taxele ce sunt plătite statului, sau alte contribuții care nu se reflectă în 
venitul net realizat de angajat. De aceea sectorul de apă trebuie să se obișnuiască, 
dacă prezintă procentual cheltuielile cu personalul, să prezinte și procentul cheltuielilor 
cu personalul fără taxe. 


Procentul costului cu energia electrică în total costuri de exploatare 


 


O altă categorie de cheltuieli care reprezintă un procent mare din totalul cheltuielilor 
operaționale sunt cheltuielile cu energia electrică. Aici pe de altă parte e bine să se 
facă diferențiere între companiile de apă care obțin apa brută din surse din subsol 
(puțuri de adâncime mică, medie și mare), de la suprafață (râuri, lacuri artificiale sau 
naturale) sau din surse de suprafață aflate la înălțime (râuri, lacuri de pe dealuri sau 
munți). Tipul sursei de aprovizionare determină costuri mai mari sau mai mici din totalul 
costurilor operaționale. De aceea când se compară eficiența cheltuielilor trebuie avute 
în vedere informațiile contextuale. 


Costurile mari cu energie electrică, așa cum a fost descris și mai sus, poate crea 
oportunitatea economisirii rapide. De cele mai multe ori investițiile în înlocuirea 
echipamentelor electrice se recuperează într-un timp relativ scurt 3-5 ani. Astfel se 
recomandă realizarea investițiilor în primul rând în schimbarea echipamentelor 
electrice cu rentabilitate mai bună de consum de energie electrică. 


Consumul energetic pe m3 de apă produs (KwH/m3) 


 


Consumul de energie electrică folosită pentru producția apei și distribuția ei, se 
raportează la volumul de apă produsă. Aceasta este relevantă când este comparată cu 
consumul realizat de alte companii de apă, ținându-se seama de specificul companiei, 
adică de sursa de apă utilizată pentru a produce apa potabilă. 


De asemenea consumul specific de energie electrică poate fi calculată pentru diferite 
secții, dacă sunt organizate în zone de alimentare care utilizează surse de apă diferite 
și uzine de apă diferite. Aceasta este cu atât mai relevantă încât poate arăta eficiența 
unui sistem în cadrul companiei de apă în comparație cu un alt sistem de apă 
gestionat. 
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Consumul energetic pe m3 de apă facturat (KwH/m3) 


 


Cantitatea de energie electrică folosită pentru producția și distribuția apei potabile 
raportată la volumul de apă facturată. Aceasta este diferită doar prin faptul că 
raportarea este efectuată la volumul de apă facturat. Aceasta este relevantă deoarece 
se poate determina exact costul energiei electrice pentru un m3 de apă facturat, adică 
cât din prețul apei potabile pentru un m3 de apă facturat este costul cu energia 
electrică. Cheltuielile cu energia electrică având o pondere mare din totalul cheltuielilor 
operaționale, este cu atât mai important să se determine valoarea exactă a costului cu 
energia electrică în tariful de apă, dar de data aceasta luând în calcul și volumul de apă 
efectiv facturat. 


Consumul energetic pe m3 de apă uzată din canalizare (KwH/m3) 


 


Pentru acest indicator de eficiență a costurilor se utilizează întreaga cantitate de 
energie electrică folosită în activitatea de canalizare-epurare (stații de pompare, stații 
de epurare, stații de repompare, etc.), raportată la cantitatea de apă menajeră 
transportată prin întreaga rețea de canalizare. 


Consumul total energetic pe m3 de apă uzată facturată (KwH/m3) 


 


Consumul total de energie electrică folosită în activitatea de canalizare-epurare 
raportată doar la cantitatea de apă menajeră transportată și facturată. Aici din nou se 
poate determina mai exact cât din tariful de canalizare reprezintă valoric consumul de 
energie electrică, raportat la 1 m3 de apă menajeră facturată. 


Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare (KwH/m3) 


 


Se calculează raportând consumul de energie electrică în stațiile de epurare raportate 
la volumul de apă menajeră intrată în stațiile de epurare. Aceasta prin comparație ne 
poate arăta eficiența stației de epurare din punct de vedere a costurilor și a consumului 
specific de energie electrică necesară epurării unui metru cub de apă menajeră intrată 
în stația de epurare. 
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Intensitate personal direct apă (nr. /milioane m3) 


 


Reprezintă practic numărul angajaţilor din activitatea de apă implicați pentru obținerea 
volumului total de apă facturată, în anul analizat, la 1 milion de m3 de apă facturată. 


 


Intensitate personal direct apă uzată (nr./milioane m3) 


 


Reprezintă numărul angajaţilor implicați în activitatea de apă uzată raportați la volumul 
de apă uzată colectată și facturată, în anul analizat, la 1 milion de m3 de apă menajeră 
facturată. 


Număr de angajați pe lungime rețele de apă (nr./100km)  


 


 


Aceasta ne arată eficiența costurilor din punct de vedere al numărului de angajați 
direcți în activitatea de apă necesari pentru a întreține, repara și gestiona 100 km de 
rețea de apă. 


Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (nr./100 km) 


 


 


Aceasta ne arată eficiența costurilor din punct de vedere al numărului de angajați 
direcți în activitatea de apă uzată necesari pentru a întreține, repara și gestiona 100 km 
de rețea de canalizare. 


 


 


 


 







 
Anexe: 


 
(Pentru deschiderea documentului apăsați butonul      ) 


 


 
Anexa 1. Producție I an 2010 - DEC 2015 SC Apa Canal SA 


 
Anexa 2. Producție-Comercial - 2015 INITIAL SC Apa Canal SA 


 


Anexa 3. Venituri si ch. prognozate până la sfârșitul anului 
Necompletat 


 


Anexa 4. Venituri si ch prognozate până la sfârșitul anului 
completat 


 
Anexa 5. Repartizarea cheltuielilor si a veniturilor pe centre 


 
Date comerciale defalcate 


 


Previzionarea / analiza cheltuielilor din perspectiva 
managementului financiar 


 


Previzionarea / analiza veniturilor din perspectiva managementului 
financiar 


 
Grafice cu date în anul 1 și anul 4 


 





Date prod. 2015


			APĂ ( m.c. )			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			MEDIE              2015			TOTAL 2015			MEDIE              2014			Evol.mediei 2015/2014


			APĂ SOC. 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or. 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Comune A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 1 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 2 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 3 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 4 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 5 A 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			CANAL ( m.c. )


						IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			MEDIE              2015			TOTAL 2015			MEDIE              2014			Evol.mediei 2015/2014


			CANAL SOC. 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or.			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 C 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 C 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 C 2015			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																											Ec.
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TOTAL SOC.


Oraș 2


Oraș 1


Oraș 3


Evoluție producție medii în 2015 față de 2014 - CANAL





			APĂ ( m.c. )			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			MEDIE              2014			TOTAL 2014			MEDIE              2013			Evol.mediei 2014/2013


			APĂ SOC. 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or. 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Comune A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 1 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 2 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 3 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 4 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 5 A 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			CANAL ( m.c. )


						IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			MEDIE              2014			TOTAL 2014			MEDIE              2013			Evol.mediei 2014/2013


			CANAL SOC. 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or.			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 C 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 C 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 C 2014			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%
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			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Media 2013 =


Oraș 2 A 2010


Oraș 2 A 2011


Oraș 2 A 2012


Oraș 2 A 2013


Oraș 2 A 2014





			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





&L
                                                                     &G&CPrepared by Darius Bor 11.03.2013
&R&G                                              Page &P


Media 2013 =


Oraș 2 C 2010


Oraș 2 C 2011


Oraș 2 C 2012


Oraș 2 C 2013


Oraș 2 C 2014





			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Media 2013 = 23.803


Oraș 3 A 2010


Oraș 3 A 2011


Oraș 3 A 2012


Oraș 3 A 2013


Oraș 3 A 2014





			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Media 2013 =


Oraș 3 C 2010


Oraș 3 C 2011


Oraș 3 C 2012


Oraș 3 C 2013


Oraș 3 C 2014





			IAN			IAN			IAN			IAN			IAN


			FEB			FEB			FEB			FEB			FEB


			MAR			MAR			MAR			MAR			MAR


			APR			APR			APR			APR			APR


			MAI			MAI			MAI			MAI			MAI


			IUN			IUN			IUN			IUN			IUN


			IUL			IUL			IUL			IUL			IUL


			AUG			AUG			AUG			AUG			AUG


			SEP			SEP			SEP			SEP			SEP


			OCT			OCT			OCT			OCT			OCT


			NOI			NOI			NOI			NOI			NOI


			DEC			DEC			DEC			DEC			DEC





Media 2013 =


Total Comune A 2010


Total Comune A 2011


Total Comune A 2012


Total Comune A 2013


Total Comune A 2014


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





			0


			0


			0


			0


			0


			0





&L                                                                        &G&CPrepared by Darius Bor 20.06.2011&R&G                                                 Page &P


TOTAL SOC.


Oraș 2


Oraș 1


TOTAL MUN./Oraşe


Oraș 3


TOTAL COMUNE


Evoluţia producţiei medii în 2014 faţă de 2013 - APĂ





			0


			0


			0


			0





&L
                                                                     &G&CPrepared by Darius Bor 04.03.2013
&R&G                                              Page &P


TOTAL SOC.


Oraș 2


Oraș 1


Oraș 3


Evoluție producție medii în 2014 față de 2013 - CANAL





			APĂ ( m.c. )


						IAN            2013			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC           2013			MEDIE              2013			TOTAL 2013			MEDIE              2012			Evol.mediei 2013/2012


			APĂ SOC. 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or. 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Comune A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 1 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 2 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 3 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 4 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 5 A 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																																	Nr. luni perioada									12


			CANAL ( m.c. )


						IAN            2013			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC           2013			MEDIE              2013			TOTAL 2013			MEDIE              2012			Evol.mediei 2013/2012


			CANAL SOC. 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or.			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 C 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 C 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 C 2013			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																											Ec.





&C Prepared by Numele tău aici ZZ.LL.20XX&R&G                                       &P /  &N





			





&CPrepared by Numele tău aici ZZ.LL.20XX
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			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0
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Media 2012 =


APĂ SOC. 2010


APĂ SOC. 2011


APĂ SOC. 2012


APĂ SOC. 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





&L
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Media 2012 =


CANAL SOC. 2010


CANAL SOC. 2011


CANAL SOC. 2012


CANAL SOC. 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Media 2012 =


Oraș 1 A 2010


Oraș 1 A 2011


Oraș 1 A 2012


Oraș 1 A 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Media 2012 =


Oraș 1 C 2010


Oraș 1 C 2011


Oraș 1 C 2012


Oraș 1 C 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Media 2012 =


Oraș 2 A 2010


Oraș 2 A 2011


Oraș 2 A 2012


Oraș 2 A 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0
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Media 2012 =


Oraș 2 C 2010


Oraș 2 C 2011


Oraș 2 C 2012


Oraș 2 C 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Media 2012 =


Oraș 3 A 2010


Oraș 3 A 2011


Oraș 3 A 2012


Oraș 3 A 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Media 2012 = 14,026


Oraș 3 C 2010


Oraș 3 C 2011


Oraș 3 C 2012


Oraș 3 C 2013





			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





Media 2012 =


Total Comune A 2010


Total Comune A 2011


Total Comune A 2012


Total Comune A 2013





			0


			0


			0


			0


			0


			0





&L                                                                        &G&CPrepared by Darius Bor 20.06.2011&R&G                                                 Page &P


TOTAL SOC.


Oraș 2


Oraș 1


TOTAL MUN./Oraşe


Oraș 3


TOTAL COMUNE


Evoluţia producţiei medii în 2013 faţă de 2012 - APĂ





			0


			0


			0


			0





&L
                                                                     &G&CPrepared by Darius Bor 04.03.2013
&R&G                                              Page &P


TOTAL SOC.


Oraș 2


Oraș 1


Oraș 3


Evoluție producție medii în 2013 față de 2012 - CANAL





			APĂ ( m.c. )


						IAN            2012			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC           2012			MEDIE              2012			TOTAL 2012			MEDIE              2011			Evol.mediei 2012/2011


			APĂ SOC. 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or. 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Comune A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 1 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 2 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 3 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 4 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 5 A 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																																	Nr. luni perioada									12


			CANAL ( m.c. )


						IAN 2012			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC 2012			MEDIE 2012			TOTAL 2012			MEDIE              2011			Evol.medie 2012/2011


			CANAL SOC. 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or.			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 C 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 C 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 C 2012			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																											Ec.





&C             Prepared by Numele tău aici ZZ.LL.20XX&R&G                                       &P /  &N
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			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





&L
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Media 2011 =


APĂ SOC. 2010


APĂ SOC. 2011


APĂ SOC. 2012


579,689





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0
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Media 2011 =


CANAL SOC. 2010


CANAL SOC. 2011


CANAL SOC. 2012





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Media 2011 =


Oraș 1 A 2010


Oraș 1 A 2011


Oraș 1 A 2012


414,823





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Media 2011 =


Oraș 1 C 2010


Oraș 1 C 2011


Oraș 1 C 2012





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Media 2011 =


Oraș 2 A 2010


Oraș 2 A 2011


Oraș 2 A 2012





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0
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Media 2011 =


Oraș 2 C 2010


Oraș 2 C 2011


Oraș 2 C 2012





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Media 2011 =


Oraș 3 A 2010


Oraș 3 A 2011


Oraș 3 A 2012





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Media 2010 =


Media 2011 =


Oraș 3 C 2010


Oraș 3 C 2011


Oraș 3 C 2012





			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





Media 2010 =


Media 2011 =


Total Comune A 2010


Total Comune A 2011


Total Comune A 2012





			0


			0


			0


			0





Media 2010 =


Media 2010 =


Media 2010 =


Media 2010 =


Media 2010 =


Media 2010 =


Media 2010 =


&L                                                                        &G&CPrepared by Darius Bor 20.06.2011&R&G                                                 Page &P


TOTAL SOC.


Oraș 2


Oraș 1


TOTAL MUN./Oraşe


Oraș 3


TOTAL COMUNE


Evoluţia producţiei medii în 2012 faţă de 2011 - APĂ


0


0


0


0


0


0


TOTAL SOC.


Oraș 1


Oraș 2


Oraș 3


Evoluție producție medii în 2012 față de 2011 - CANAL





			APĂ ( m.c. )


						IAN            2011			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC           2011			MEDIE              2011			TOTAL 2011			MEDIE              2010			Evol.mediei 2011/2010


			APĂ SOC. 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or. 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Comune A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 1 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 2 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 3 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 4 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Comuna 5 A 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																																	Nr. luni perioada									12


			CANAL ( m.c. )


						IAN 2011			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC 2011			MEDIE 2011			TOTAL 2011			MEDIE              2010			Evol.medie 2011/2010


			CANAL SOC. 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Total Mun./Or.			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 1 C 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 2 C 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


			Oraș 3 C 2011			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.00%


																											Ec.
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Media 2011 =
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Evoluţia producţiei medii în 2011 faţă de 2010 - APĂ
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Oraș 1


Oraș 3


Evoluţia producţiei medii în 2011 faţă de 2010 - CANAL





			0			0
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Media 2011 =


Total Comune A 2010


Total Comune A 2011





			


			APĂ


						IAN            2010			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC           2010			MEDIE              2010			TOTAL 2010


			APĂ SOC. 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Total Mun./Or.			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Oraș 1 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Oraș 2 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Oraș 3 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Total Comune A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Comuna 1 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Comuna 2 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Comuna 3 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Comuna 4 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Comuna 5 A 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


																																	Nr. luni perioada									12


			CANAL


						IAN 2010			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC 2010			MEDIE 2010			TOTAL 2010


			CANAL SOC. 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Total Mun./Or.			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Oraș 1 C 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Oraș 2 C 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Oraș 3 C 2010			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


																											Întocmit,


																											Ec.
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Total Comune A 2010
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Вложенный файл

Modul_3_2_1.xls





Î.M. X


			APASERV SATU MARE			Început an 2015 / Medie 2014			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			Sfârșit an 2015 / Media 2015


			Producție APĂ (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producţie CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			TOTAL A+C (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi emise A+C (rulaj debitor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi colectate A+C (rulaj creditor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Grad de încasare a facturilor A+C (%)			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Sold final creanțe clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Sold final creanțe clienți A+C MEDIA			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			MEDIA lunară facturi clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Nr. luni facturat de recuperat A+C			- 0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																											Atenție la numarul de luni!															1
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Producție APĂ (m3)





Oraș 1


			





Producție APĂ  POP. AP.(m3)





Oraș 2


			





Producție APĂ  POP. CASE(m3)





Oraș 3


			





Producție APĂ AGE.ECO. (m3)





COMUNE


			





Producție CANAL (m3)





			





Grad de încasare a facturilor A+C (%)





			





Sold final creanțe clienți A+C





			





Nr. luni facturat de recuperat A+C





			





Producție APĂ INSTITUŢII (m3)





			SATU MARE			Început an 2015 / Medie 2014			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			Sfârșit an 2015 / Media 2015


			Producție APĂ (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producţie CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			TOTAL A+C (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi emise A+C (rulaj debitor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi colectate A+C (rulaj creditor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Grad de încasare a facturilor A+C (%)			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Sold final creanțe clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Sold final creanțe clienți A+C MEDIA			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			MEDIA lunară facturi clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Nr. luni facturat de recuperat A+C			- 0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																											Nr. luni introduse															1





DARIUS BOR - S.C. Apaserv Satu Mare S.A. - ROMANIA:
CONTINE facturi, majorari si TVA


DARIUS BOR - S.C. Apaserv Satu Mare S.A. - ROMANIA:
cont 4111.1 rulaj debitor / rulaj creditor





			





Producție APĂ (m3)





			





Producție APĂ  POP. AP.(m3)





			





Producție APĂ  POP. CASE(m3)





			





Producție APĂ AGE.ECO. (m3)





			





Producție CANAL (m3)





			





Grad de încasare a facturilor A+C (%)





			





Sold final creanțe clienți A+C





			





Nr. luni facturat de recuperat A+C





			





Producție APĂ INSTITUŢII (m3)





			CAREI			Început an 2015 / Medie 2014			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			Sfârșit an 2015 / Media 2015


			Producție APĂ (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producţie CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			TOTAL A+C (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi emise A+C (rulaj debitor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi colectate A+C (rulaj creditor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Grad de încasare a facturilor A+C (%)			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Sold final creanțe clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Sold final creanțe clienți A+C MEDIA			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			MEDIA lunară facturi clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Nr. luni facturat de recuperat A+C			- 0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																											Nr. luni introduse															1





DARIUS BOR - S.C. Apaserv Satu Mare S.A. - ROMANIA:
CONTINE facturi, majorari si TVA


DARIUS BOR - S.C. Apaserv Satu Mare S.A. - ROMANIA:
cont 4111.41 rulaj debitor / rulaj creditor





			





Producție APĂ (m3)





			





Producție APĂ  POP. AP.(m3)





			





Producție APĂ  POP. CASE(m3)





			





Producție APĂ AGE.ECO. (m3)





			





Producție CANAL (m3)





			





Grad de încasare a facturilor A+C (%)





			





Sold final creanțe clienți A+C





			





Nr. luni facturat de recuperat A+C





			





Producție APĂ INSTITUŢII (m3)





			TĂŞNAD			Început an 2015 / Medie 2014			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			Sfârșit an 2015 / Media 2015


			Producție APĂ (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producţie CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			TOTAL A+C (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi emise A+C (rulaj debitor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi colectate A+C (rulaj creditor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Grad de încasare a facturilor A+C (%)			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Sold final creanțe clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Sold final creanțe clienți A+C MEDIA			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			MEDIA lunară facturi clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Nr. luni facturat de recuperat A+C			- 0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																											Nr. luni introduse															1





DARIUS BOR - S.C. Apaserv Satu Mare S.A. - ROMANIA:
CONTINE facturi, majorari si TVA


DARIUS BOR - S.C. Apaserv Satu Mare S.A. - ROMANIA:
cont 4111.51 rulaj debitor / rulaj creditor





			





Producție APĂ (m3)





			





Producție APĂ  POP. AP.(m3)





			





Producție APĂ  POP. CASE(m3)





			





Producție APĂ AGE.ECO. (m3)





			





Producție CANAL (m3)





			





Grad de încasare a facturilor A+C (%)





			





Sold final creanțe clienți A+C





			





Nr. luni facturat de recuperat A+C





			





Producție APĂ INSTITUŢII (m3)





			COMUNE			Început an 2015 / Medie 2014			IAN			FEB			MAR			APR			MAI			IUN			IUL			AUG			SEP			OCT			NOI			DEC			Sfârșit an 2015 / Media 2015


			Producție APĂ (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ  POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ AGE.ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare APĂ INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producție CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Producţie CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. AP.(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL POP. CASE(m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL AGE. ECO. (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Valoare CANAL INSTITUŢII (m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			TOTAL A+C (lei)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi emise A+C (rulaj debitor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Clienți facturi colectate A+C (rulaj creditor cont )			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Grad de încasare a facturilor A+C (%)			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Sold final creanțe clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Sold final creanțe clienți A+C MEDIA			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			MEDIA lunară facturi clienți A+C			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Nr. luni facturat de recuperat A+C			- 0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																											Nr. luni introduse															1
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VENITURI


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA						DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0
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			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0
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			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0
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			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0
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			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0
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			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0
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			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0
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			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0
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			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0
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			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0
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			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0
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			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0
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			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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CHELTUIELI


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA						DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0
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			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0
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			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0
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			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0
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			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0
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			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0
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			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0
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			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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VENITURI


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			611			Venituri din vânzări			Lei			1,321,541									2015			IAN			612			Alte venituri operaționale			Lei			159,263


			2015			FEB									Lei			1,255,466			(66,075)						2015			FEB									Lei			131,228			(28,035)


			2015			MAR									Lei			1,347,778			92,312						2015			MAR									Lei			83,544			(47,684)


			2015			APR									Lei			1,394,215			46,437						2015			APR									Lei			139,589			56,045


			2015			MAI									Lei			1,381,451			(12,764)						2015			MAI									Lei			135,877			(3,712)


			2015			IUN									Lei			1,899,567			518,116						2015			IUN									Lei			125,488			(10,389)


			2015			IUL									Lei			1,901,778			2,211						2015			IUL									Lei			95,000			(30,488)


			2015			AUG									Lei			2,599,888			698,110						2015			AUG									Lei			144,752			49,752


			2015			SEP									Lei			2,645,713			45,825						2015			SEP									Lei			123,587			(21,165)


			2015			OCT									Lei			1,999,255			(646,458)						2015			OCT									Lei			95,000			(28,587)


			2015			NOI									Lei			1,602,223			(397,032)						2015			NOI									Lei			139,244			44,244


			2015			DEC									Lei			1,739,446			137,223						2015			DEC									Lei			89,788			(49,456)


						TOTAL									Lei			21,088,321												TOTAL									Lei			1,462,360


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			621			Venituri din activitatea de investiții			Lei			- 0									2015			IAN			622			Venituri din activitatea financiară			Lei			58,231


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			49,625			(8,606)


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			66,511			16,886


			2015			APR									Lei			198,523			198,523						2015			APR									Lei			45,998			(20,513)


			2015			MAI									Lei			- 0			(198,523)						2015			MAI									Lei			51,789			5,791


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			56,849			5,060


			2015			IUL									Lei			201,099			201,099						2015			IUL									Lei			61,270			4,421


			2015			AUG									Lei			- 0			(201,099)						2015			AUG									Lei			55,444			(5,826)


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			51,007			(4,437)


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			55,123			4,116


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			88,741			33,618


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			91,477			2,736


						TOTAL									Lei			399,622												TOTAL									Lei			732,065


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			623			Venituri excepționale			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			455,009


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			454,017			(992)


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			453,215			(802)


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			449,564			(3,651)


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			441,588			(7,976)


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			447,155			5,567


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			405,456			(41,699)


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			404,144			(1,312)


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			405,813			1,669


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			406,222			409


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			417,810			11,588


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			417,251			(559)


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			5,157,244


			AN			LUNA						DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			6112			Venituri din vânzarea mărfurilor			Lei			- 0									2015			IAN			611302			Venituri din prestări servicii instalații 6113			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			611304			Alte venituri			Lei			- 0									2015			IAN			611305			Venituri canal prestări servicii 6113			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			611306			Venituri mecanizări prestări servicii 6113			Lei			- 0									2015			IAN			611307			Venituri energie electrică			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			611309			Venituri convorbiri telefonice peste limită			Lei			- 0									2015			IAN			611312			Venituri din supravegherea tehnică			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			611313			Venituri echipa de intervenție			Lei			- 0									2015			IAN			611314			Venituri apă potabilă			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			611315			Venituri canalizare și epurare a apelor uzate			Lei			- 0									2015			IAN			611317			Venituri din energia termică			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			6122			Venituri din arenda curentă			Lei			- 0									2015			IAN			6123			Venituri amenzi penalități			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			6126			Alte venituri operaționale			Lei			- 0									2015			IAN			612617			Decontarea rezervei creanțelor dubioase			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			621501			Venituri din dobânda banca XYZ			Lei			- 0									2015			IAN			621502			Dobîndă depozit la Banca XYZ			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			621503			Dobândă banca ZZZ			Lei			- 0									2015			IAN			621504			Dobândă Banca YYY			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			621505			Dobîndă Banca AAA			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			6223			Venituri din diferența de curs valutar			Lei			- 0									2015			IAN			62231			Venituri din diferența de curs valutar la Banca Mondială			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			62233			Venituri din diferența de curs valutar BERD/BEI			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			6227			Alte venituri din activitatea financiară			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			623			Venituri excepționale			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7136			Cheltuieli pretocția muncii 713			Lei			- 0									2015			IAN			713801			Cheltuieli deplasare 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713901			Cheltuieli materiale 713			Lei			- 0									2015			IAN			713905			Cheltuieli gaze 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713906			Cheltuieli energie electrică 713			Lei			- 0									2015			IAN			713908			Cheltuieli obiecte de mică valoare 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713910			Cheltuieli servicii comunicații 713			Lei			- 0									2015			IAN			713912			Cheltuieli servicii bancare 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713914			Cheltuieli servcii pompier pază 713			Lei			- 0									2015			IAN			713917			0.8 % Cheltuieli fond însănătoșire 713917			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713919			Alte cheltuieli 713			Lei			- 0									2015			IAN			713913			Servicii de audit			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7141			Cheltuieli pentru realizarea activităților curente 714			Lei			- 0									2015			IAN			7145			Cheltuieli pentru credite și împrumuturi 7145			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			714503			Comision angajament BERD sau BEI sau altă bancă			Lei			- 0									2015			IAN			71454			Dobânda pentru creditul BERD sau BEI sau altă bancă			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7149			Alte cheltuieli operaționale 714			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7212			Cheltuieli cu ieșirea mijloacelor fixe 7212			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7223			Cheltuieli financiare diferențe de curs valutar			Lei			- 0									2015			IAN			72231			Cheltuieli fiferențe de curs valutar Banca Mondială			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			72233			Cheltuieli cu diferențele de curs valutar BERD/BEI/alte bănci			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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CHELTUIELI 


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			711			Costul vânzărilor			Lei			890,154									2015			IAN			712			Cheltuieli comerciale			Lei			159,263


			2015			FEB									Lei			900,369			10,215						2015			FEB									Lei			189,251			29,988


			2015			MAR									Lei			1,125,212			224,843						2015			MAR									Lei			203,000			13,749


			2015			APR									Lei			1,231,254			106,042						2015			APR									Lei			169,874			(33,126)


			2015			MAI									Lei			1,251,200			19,946						2015			MAI									Lei			135,877			(33,997)


			2015			IUN									Lei			1,329,874			78,674						2015			IUN									Lei			125,488			(10,389)


			2015			IUL									Lei			1,524,120			194,246						2015			IUL									Lei			191,211			65,723


			2015			AUG									Lei			1,651,235			127,115						2015			AUG									Lei			144,752			(46,459)


			2015			SEP									Lei			1,522,447			(128,788)						2015			SEP									Lei			123,587			(21,165)


			2015			OCT									Lei			1,300,123			(222,324)						2015			OCT									Lei			95,000			(28,587)


			2015			NOI									Lei			1,285,432			(14,691)						2015			NOI									Lei			139,244			44,244


			2015			DEC									Lei			1,197,000			(88,432)						2015			DEC									Lei			154,393			15,149


						TOTAL									Lei			15,208,420												TOTAL									Lei			1,830,940


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713			Cheltuieli generale și administrative			Lei			344,581									2015			IAN			714			Alte cheltuieli operaționale			Lei			41,003


			2015			FEB									Lei			326,570			(18,011)						2015			FEB									Lei			54,008			13,005


			2015			MAR									Lei			288,479			(38,091)						2015			MAR									Lei			67,159			13,151


			2015			APR									Lei			195,002			(93,477)						2015			APR									Lei			78,153			10,994


			2015			MAI									Lei			251,478			56,476						2015			MAI									Lei			44,655			(33,498)


			2015			IUN									Lei			201,788			(49,690)						2015			IUN									Lei			51,123			6,468


			2015			IUL									Lei			288,541			86,753						2015			IUL									Lei			87,145			36,022


			2015			AUG									Lei			237,501			(51,040)						2015			AUG									Lei			65,825			(21,320)


			2015			SEP									Lei			317,005			79,504						2015			SEP									Lei			51,007			(14,818)


			2015			OCT									Lei			266,544			(50,461)						2015			OCT									Lei			45,215			(5,792)


			2015			NOI									Lei			289,998			23,454						2015			NOI									Lei			39,998			(5,217)


			2015			DEC									Lei			139,814			(150,184)						2015			DEC									Lei			34,005			(5,993)


						TOTAL									Lei			3,147,301												TOTAL									Lei			659,296


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			721			Cheltuieli ale activității de investiții			Lei			- 0									2015			IAN			722			Cheltuieli ale activității financiare			Lei			455,009


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			454,017			(992)


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			453,215			(802)


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			449,564			(3,651)


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			441,588			(7,976)


			2015			IUN									Lei			1,176			1,176						2015			IUN									Lei			447,155			5,567


			2015			IUL									Lei			- 0			(1,176)						2015			IUL									Lei			405,456			(41,699)


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			404,144			(1,312)


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			405,813			1,669


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			406,222			409


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			417,810			11,588


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			417,251			(559)


						TOTAL									Lei			1,176												TOTAL									Lei			5,157,244


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			723			Pierderi excepționale			Lei			- 0									2015			IAN			731			Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			711301			Apă Canal Costul Serviciilor			Lei			- 0									2015			IAN			711302			Instalarea apometrelor costul serviciilor			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			711303			Spălătoria auto costul serviciilor			Lei			- 0									2015			IAN			711305			Mecanizare costul serviciilor			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			711306			Canal costul serviciilor 7113			Lei			- 0									2015			IAN			711307			Costul energiei electrice vândută			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			711308			Costul serviciilor telecomunicații reținute din salariu			Lei			- 0									2015			IAN			711310			Prestări servicii centru cost Reparații			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7121			Cheltuieli uzura mijloacelor fixe 712			Lei			- 0									2015			IAN			7122			Cheltuieli amortizarea activelor nemateriale 712			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712301			Cheltuieli retribuirea muncii 712			Lei			- 0									2015			IAN			712302			Cheltuieli asigurarea de stat 712			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712303			Cheltuieli asigurarea medicală 712			Lei			- 0									2015			IAN			712304			Retribuirea muncii muncitorilor			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7125			Cheltuielile creanțelor dubioase			Lei			- 0									2015			IAN			7126			Cheltuieli protecția muncii 712			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712801			Cheltuieli de deplasare 712			Lei			- 0									2015			IAN			712901			Cheltuieli materiale 712			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712905			Cheltuieli gaze 712			Lei			- 0									2015			IAN			712906			Cheltuieli energie 712			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712908			Cheltuieli obiecte de mică valoare 712			Lei			- 0									2015			IAN			712910			Cheltuieli servicii comunicații 712			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712914			Cheltuieli servicii pompier pază 712			Lei			- 0									2015			IAN			712917			0.8% Fond însănătoșire			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			712919			Alte cheltuieli 712			Lei			- 0									2015			IAN			712932			Alte servicii prestate de terți			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7131			Cheltuieli uzură mijloace fixe 713			Lei			- 0									2015			IAN			713102			Cheltuieli reparații mijloace fixe 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7132			Cheltuieli amortizarea activelor nemateriale 713			Lei			- 0									2015			IAN			713301			Cheltuieli retribuirea muncii 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713302			Cheltuieli asigurarea de stat 713			Lei			- 0									2015			IAN			713303			Cheltuieli asigurarea medicală 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713304			Retribuirea muncii muncitorilor			Lei			- 0									2015			IAN			713402			Cheltuieli TVA 713402			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713404			Cheltuieli impozit funciar 713			Lei			- 0									2015			IAN			713405			Cheltuieli bunurile imobile 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713406			Cheltuieli impozit apa 713			Lei			- 0									2015			IAN			713409			Cheltuieli impozit rutier 7134			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7136			Cheltuieli pretocția muncii 713			Lei			- 0									2015			IAN			713801			Cheltuieli deplasare 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713901			Cheltuieli materiale 713			Lei			- 0									2015			IAN			713905			Cheltuieli gaze 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713906			Cheltuieli energie electrică 713			Lei			- 0									2015			IAN			713908			Cheltuieli obiecte de mică valoare 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713910			Cheltuieli servicii comunicații 713			Lei			- 0									2015			IAN			713912			Cheltuieli servicii bancare 713			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713914			Cheltuieli servcii pompier pază 713			Lei			- 0									2015			IAN			713917			0.8 % Cheltuieli fond însănătoșire 713917			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			713919			Alte cheltuieli 713			Lei			- 0									2015			IAN			713913			Servicii de audit			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7141			Cheltuieli pentru realizarea activităților curente 714			Lei			- 0									2015			IAN			7145			Cheltuieli pentru credite și împrumuturi 7145			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			714503			Comision angajament BERD sau BEI sau altă bancă			Lei			- 0									2015			IAN			71454			Dobânda pentru creditul BERD sau BEI sau altă bancă			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7149			Alte cheltuieli operaționale 714			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7212			Cheltuieli cu ieșirea mijloacelor fixe 7212			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			7223			Cheltuieli financiare diferențe de curs valutar			Lei			- 0									2015			IAN			72231			Cheltuieli fiferențe de curs valutar Banca Mondială			Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN			72233			Cheltuieli cu diferențele de curs valutar BERD/BEI/alte bănci			Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0


			AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară						AN			LUNA			CONT			DENUMIRE CONT			U/M			BALANŢĂ			Evoluţie faţă            de luna anterioară


			2015			IAN									Lei			- 0									2015			IAN									Lei			- 0


			2015			FEB									Lei			- 0			- 0						2015			FEB									Lei			- 0			- 0


			2015			MAR									Lei			- 0			- 0						2015			MAR									Lei			- 0			- 0


			2015			APR									Lei			- 0			- 0						2015			APR									Lei			- 0			- 0


			2015			MAI									Lei			- 0			- 0						2015			MAI									Lei			- 0			- 0


			2015			IUN									Lei			- 0			- 0						2015			IUN									Lei			- 0			- 0


			2015			IUL									Lei			- 0			- 0						2015			IUL									Lei			- 0			- 0


			2015			AUG									Lei			- 0			- 0						2015			AUG									Lei			- 0			- 0


			2015			SEP									Lei			- 0			- 0						2015			SEP									Lei			- 0			- 0


			2015			OCT									Lei			- 0			- 0						2015			OCT									Lei			- 0			- 0


			2015			NOI									Lei			- 0			- 0						2015			NOI									Lei			- 0			- 0


			2015			DEC									Lei			- 0			- 0						2015			DEC									Lei			- 0			- 0


						TOTAL									Lei			- 0												TOTAL									Lei			- 0
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Repartizarea ch_ven pe apa_cana


			ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE


			IANUARIE - DECEMBRIE 20XX


			Cont			Denumire Cont			U/M			TOTAL			Oraș 1						Oraș 2						Oraș 3						Comuna 1						Comuna 2						Comuna 3


									lei						Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal


						CHELTUIELI																																																Diferente


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


			Cont			Denumire Cont			U/M			TOTAL			Oraș 1						Oraș 2						Oraș 3						Comuna 1						Comuna 2						Comuna 3


									lei						Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


						TOTAL CHELTUIELI			lei			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			Cont			Denumire Cont			U/M			TOTAL			Oraș 1						Oraș 2						Oraș 3						Comuna 1						Comuna 2						Comuna 3


									lei						Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal			Apă			Canal


						VENITURI


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


									lei																																										- 0			- 0


						TOTAL VENITURI			lei			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


						PROFIT BRUT			lei			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


												Director General,															Director Economic,															Întocmit,


																																										Ec.
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Page 1 11/03/2016 



Implementat de 



Date comerciale  
defalcate 











Page 2 11/03/2016 



Implementat de 



Început an 2014 / Medie 
2013 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC 



Sfârșităană2014ă/ăMediaă
2014 



ProducțieăAP ă(m3) 608,393 595,600 633,526 584,879 587,022 559,838 698,567 679,496 719,150 668,339 657,996 637,959 817,743 653,343 



ProducțieăAP ăăPOP.ăAP.(m3) 227,316 274,000 236,339 227,142 220,701 228,968 233,694 226,529 231,032 240,181 228,860 240,759 324,690 242,741 



ProducțieăAP ăăPOP.ăCASE(m3) 223,287 175,710 248,399 200,162 205,138 170,328 282,881 270,792 309,402 253,765 263,411 245,680 338,051 246,977 



ProducțieăAP ăAGE.ECO.ă(m3) 104,011 95,266 101,877 108,334 112,202 111,840 126,027 131,450 131,229 124,065 111,120 102,354 104,725 113,374 



ProducțieăAP ăINSTITU IIă(m3) 54,730 50,788 48,001 49,240 48,981 48,702 55,965 50,725 47,486 50,328 54,606 49,166 50,277 50,355 



ValoareăAP ă(lei) 1,784,396 1,821,690 1,944,585 1,789,580 1,791,275 1,709,460 2,142,954 2,191,533 2,363,330 2,239,395 2,215,717 2,159,473 2,766,052 2,094,587 



ValoareăAP ăăPOP.ăAP.(m3) 668,077 843,389 727,435 718,800 678,185 704,043 719,603 734,117 775,665 807,709 777,698 822,558 1,108,453 784,804 



ValoareăAP ăăPOP.ăCASE(m3) 648,036 525,766 751,897 601,619 613,389 509,837 860,064 855,106 989,466 844,875 877,863 824,440 1,135,359 782,473 



ValoareăAP ăAGE.ECO.ă(m3) 306,064 292,033 313,814 333,212 343,667 341,877 386,634 435,817 440,054 418,667 377,376 348,976 355,882 365,667 



ValoareăAP ăINSTITU IIă(m3) 160,861 160,502 151,439 154,955 156,033 153,703 176,652 166,493 158,144 168,144 182,781 160,846 166,358 163,004 



ProducțieăCANALă(m3) 485,029 497,047 452,979 460,950 474,216 452,585 491,382 507,553 550,209 507,113 501,739 495,248 615,297 500,526 



ProducțieăCANALăPOP.ăAP.(m3) 228,626 266,217 235,913 228,511 220,038 228,529 232,745 226,075 230,251 238,649 227,191 239,997 322,842 241,413 



ProducțieăCANALăPOP.ăCASE(m3) 130,942 110,729 110,829 114,683 132,442 105,810 117,417 142,769 185,511 127,995 142,193 133,126 174,777 133,190 



ProducțieăCANALăAGE.ăECO.ă(m3) 82,320 70,872 66,828 75,510 79,673 79,395 95,074 101,469 99,424 102,571 87,314 81,526 74,729 84,532 



Produc ieăCANALăINSTITU IIă(m3) 43,178 43,965 39,409 42,245 42,063 38,851 46,146 37,240 35,022 38,020 45,042 40,599 42,949 40,963 



Valoare CANAL (lei) 1,505,748 1,743,696 1,612,193 1,691,572 1,691,329 1,649,654 1,764,256 1,923,301 2,087,596 2,012,982 1,993,914 2,033,146 2,324,660 1,877,358 



Valoare CANAL POP. AP.(m3) 503,537 693,795 602,855 583,717 560,625 582,781 594,634 623,603 668,349 693,650 669,839 712,696 957,929 662,040 



Valoare CANAL POP. CASE(m3) 290,525 281,471 281,674 291,563 336,083 268,842 294,823 393,663 518,081 378,308 419,649 397,247 517,210 364,884 



Valoare CANAL AGE. ECO. (m3) 420,418 419,562 392,140 473,629 451,644 463,958 517,371 545,840 543,869 574,402 519,059 551,837 470,545 493,655 



ValoareăCANALăINSTITU IIă(m3) 293,367 348,868 335,943 342,663 342,977 334,074 353,656 360,195 357,298 366,621 385,366 371,366 384,904 356,994 



TOTAL A+C (lei) 3,290,143 3,565,386 3,556,777 3,481,152 3,482,604 3,359,115 3,907,210 4,114,834 4,450,926 4,252,377 4,209,631 4,192,618 5,090,712 3,971,945 



CliențiăfacturiăemiseăA+Că(rulajădebitorăcontă
4111.1+31+41+51+61+71+81) 



49,447,221 4,491,086 4,475,261 4,375,184 4,363,228 4,211,605 4,897,513 5,153,159 5,576,382 5,328,404 5,278,726 5,256,002 6,384,788 59,791,338 



CliențiăfacturiăcolectateăA+Că(rulajăcreditorăcontă
4111.1+31+41+51+61+71+81) 



48,525,653 3,866,729 4,377,528 4,380,528 4,018,259 4,014,504 4,169,368 4,749,152 4,776,176 5,301,282 5,094,673 4,960,786 5,776,976 55,485,960 



Grad de încasare a facturilor A+C (%) 98.14% 86.10% 97.82% 100.12% 92.09% 95.32% 85.13% 92.16% 85.65% 99.49% 96.51% 94.38% 90.48% 92.80% 



SoldăfinalăcreanțeăcliențiăA+Că 9,795,182 10,380,605 10,476,339 10,464,357 10,712,949 10,910,050 11,638,194 12,042,202 12,840,751 12,867,872 13,051,525 13,347,142 13,954,953 13,954,953 



SoldăfinalăcreanțeăcliențiăA+CăMEDIA 9,465,530 10,380,605 10,428,472 10,440,434 10,508,562 10,588,860 10,763,749 10,946,385 11,183,181 11,370,369 11,538,484 11,702,908 11,890,578 11,890,578 



MEDIAălunar ăfacturiăcliențiăA+C 4,120,602 4,491,086 4,483,174 4,447,177 4,426,190 4,383,273 4,468,980 4,566,719 4,692,927 4,763,536 4,815,055 4,855,141 4,982,611 4,982,611 



Nr. luni facturat de recuperat A+C 2.30 2.31 2.33 2.35 2.37 2.42 2.41 2.40 2.38 2.39 2.40 2.41 2.39 2.39 
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Previzionarea / analiza cheltuielilor 
din perspectiva managementului financiar  
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1. Ce este și la ce folosește previzionarea/analiza cheltuielilor 



2. Metode și tehnici de previzionare/analiză a cheltuielilor/costurilor 



3. Structura, repartizarea, optimizarea și eficiența cheltuielilor 
/costurilor în domeniul Apă-Canal 



4. 4 pași principali pentru a crea un sistem de contabilitate a costurilor 



5. Exemple practice centre de cost 



6. Contabilitatea cheltuielilor conform legislației din Moldova 



7. Indicatorii de performanță cheltuieli 



Cuprins 
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În funcție de previziuni se organizează și corelează 
o serie de activități ale companiei de apă 
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Metodă de cunoaștere 
se bazează pe defalcarea tuturor costurilor în părțile sale componente 



în funcție de  
factorii care îi determină 



de stabilire a relațiilor 
de cauzalitate 



descoperindu-se 
modalitatea formării 



acestora 
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Trebuie efectuate la timp pentru ca managementul companiei să nu fie 
luat prin surprindere asupra evoluțiilor îngrijorătoare a unor costuri 



Un bun manager, va impune colectarea datelor lunar! 



Ciclicitate 











Page 8 11/03/2016 



Implementat de 



Metodele și tehnicile de previzionare/analiză a cheltuielilor 



Aceleași 
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1. Delimitarea obiectului analizei, care presupune constatarea 
(prin comparație) a anumitor fapte (abateri), fenomene, rezultate 



Delimitarea se face în timp și spațiu, calitativ și cantitativ 



2. Determinarea elementelor, factorilor și cauzelor fenomenului 
studiat (descompunerea pe elemente), permițând detalierea și 
separarea factorilor de influență 



3. Stabilirea corelațiilor (legăturilor) dintre fiecare factor și 
fenomenul analizat și dintre diferiții factori care acționează, 
determinându-se astfel relația cauză-efect.  
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4. Măsurarea și cuantificarea influențelor factorilor (ca 
element central al analizei) asupra abaterii fenomenului studiat.                    
Sunt determinate astfel mărimea, sensul și intensitatea acțiunii  



5. Sintetizarea rezultatelor analizei, elaborarându-se concluziile 
și aprecierile asupra activității din sfera cercetată. 



6. Elaborarea măsurilor menite să îmbunătățească activitatea, 
să asigure valorificarea optimă a resurselor. 
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Plan - Planificare  



Căutați și recunoașteți oportunitatea și plănuiți schimbarea necesară.  



În primul rând trebuie analizat ceea ce ar fi de îmbunătățit, căutând 
acele zone care prezintă oportunități de schimbare.  



Exemplu: reducere costurilor cu energia electrică.  



Eșecul planificării și a prevenirii problemelor vor duce la pierderi 
financiare, materiale, de angajați, timp și vor genera pierderi greu de 
recuperat.  



Nereușita planificării va conduce la costuri mai mari, iar consumatorii 
nu sunt întotdeauna dispuși să plătească pierderile generate sau 
incapacitatea managerială de a gestiona din timp resursele 
disponibile.  











Page 13 11/03/2016 



Implementat de 



Do - A face  



După ce ați descoperit oportunitatea și ați planificat schimbarea 
treceți la fapte și implementați-o propriu-zis.  



Atunci când este posibil este de preferat să faceți schimbări la o 
scară mai mică, pentru a putea preveni și corecta eventualele 
inadvertențe.  



Câteodată sunt necesare schimbări drastice, dar cu cât amânați 
implementarea măsurilor identificate cu atât impactul acestora va fi 
mai mare asupra sustenabilității companiei.  



Primul lucru pe care trebuie să-l învățați este cum se face o 
schimbare și atunci când este  posibil să învățați metodele și 
modalitatea de aplicare de la cei care au implementat deja măsurile 
respective. Astfel se evită repetarea unor greșeli de implementare. 
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Check - Verifică rezultatele  



În această etapă se colectează și analizează datele care ne pot 
arăta eficiența măsurilor implementate și impactul acestora. 



 Apoi câteva întrebări la care este indicat să se găsească 
răspunsuri.  



Ce s-a realizat prin schimbarea făcută?  



Ce a mers rău?  



Acestea sunt doar două dintre întrebările ce se pot pune în 
aceasta etapă importantă a ciclului PDCA. După ce ați 
implementat schimbarea pentru un interval de timp, va trebui să 
determinați cât de bine funcționează. A dus într-adevăr schimbarea 
implementată la rezultatul dorit? 
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Act - Adoptă schimbarea definitiv, abandoneaz-o sau ia ciclul de la început  



După ce ați planificat schimbarea, ați implementat-o si apoi ați monitorizat-o, 
trebuie să vă decideți dacă merită să continuați să o aplicați.  



Dacă s-a dovedit greu de implementat în sistemul companiei de apă sau nu a 
dus la schimbarea estimată, s-ar putea să luați decizia de a renunța la ea sau de 
a adapta schimbarea astfel încât să rezulte îmbunătățirea așteptată.  



Dacă însă schimbarea a dus la o îmbunătățire considerabilă sau la un efect 
simțitor veți continua cu implementarea sau poate chiar extinderea zonei de 
încercare. Astfel  aceste decizii vă vor ghida  mai departe spre prima etapă a 
ciclului, unde veți găsi poate o nouă soluție de îmbunătățire. 
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Structura, repartizarea, optimizarea și eficiența 
cheltuielilor/costurilor în domeniul Apă-Canal 



 



Contabilitatea managerială se concentrează pe informațiile 
financiare de care au nevoie angajații și managerii companiei. 



 Contabilitatea costurilor este un proces de rutină și continuu de 
colectare, analizare, clasificare, înregistrare și adunare a tuturor 
elementelor de cost totalizate pentru a furniza serviciile de apă-
canalizare. 
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4 pași principali pentru a crea un sistem de contabilitate a costurilor 



1. Selectarea centrelor de cost: Primul pas este stabilirea centrului de 
cost pentru care vor fi acumulate costurile. În general aceste centre de 
cost ar trebui să aibă elemente în comun, cum ar fi: aceeași sursă de 
apă, o arie geografică deservită, etc. 



2. Identificarea componentelor de cost: Pasul următor este 
identificarea, definirea și clasificarea costurilor care vor fi raportate și 
adunate.  



directe sau indirecte  fixe și variabile 
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3. Alocarea costurilor: Este o activitate ce necesită atenție sporită 
pentru a nu distorsiona rezultatele obținute, de exemplu prin 
alocarea artificială a unui cost, unui centru de cost care nu a realizat 
acel cost. Sau repartizarea unui cost de la activitatea de canalizare 
activității de apă.  



O variantă de repartizare a cheltuielilor indirecte ar fi după 
procentul veniturilor realizate de centrele de cost.  
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4. Stabilirea procedurilor de identificare, acumulare și raportare a 
costurilor:  



Pentru a avea succes în analiza, previzionarea și determinarea corectă a 
structurii costurilor este nevoie de proceduri clare, obligatoriu scrise și bine 
definită metodologia de lucru și terminologia utilizată. Ex.:benchmarking 



Trebuie utilizate tipizate sau fișiere create pentru ca toate centrele de cost, 
biroul de contabilitate, departamentul producție și toate departamentele 
implicate să utilizeze aceleași formulare, definiții și denumire de indicatori.  



Colectarea și raportarea ar trebui realizate lunar pentru a crea o obișnuință în 
cadrul companiei. 



Cel mai important este ca toate rapoartele și colectările să fie cât mai simple! 
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Exemple practice centre de cost 



Extinderea / regionalizarea 



Împărțirea a ținut seama de următoarele criterii:  



 Elemente tehnice: sistemele de apă și canalizare individuale vs. 
regionale. Posibilitatea unificării rețelelor pentru alimentarea 
localităților limitrofe unei uzine de apă de o capacitate mai mare 
și suficientă, sau a unei stații de epurare care poate deservii o 
aglomerare mai extinsă. 



 Elemente geografice: distanțele între localități, bariere 
geografice (munți) 



 Elemente care țin de eficiență: soluții care țin de un 
management mai bun al costurilor. 
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Situația financiară generală 



Centru de 
profit                        



Satu Mare 



Activitatea de apă Activitatea de 
canalizare 



Centru de 
profit                       
Carei 



Activitatea de apă Activitatea de 
canalizare 



Centru de 
profit              



Tășnad 



Activitatea de apă Activitatea de 
canalizare 
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 Contabilitatea cheltuielilor conform legislației din Moldova 



După destinații (funcții) pe următoarele grupe: 
1) cheltuieli ale activității operaționale; 
2) cheltuieli ale altor activități; 
3) cheltuieli privind impozitul pe venit. 



Cheltuielile se grupează potrivit naturii lor astfel: 



1) cheltuieli materiale; 
2) cheltuieli cu personalul; 
3) cheltuieli privind amortizarea și deprecierea; 
4) alte cheltuieli. 
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Caracteristicile principale ale indicatorilor de performanță sunt: 
1. Măsurabilitatea 



2. Validitatea / disponibilitatea 



3. Realismul 



4. Planificarea în timp 



5. Claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare sau 



constante 



6. Fiabilitatea / precizia 
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Indicatorii utilizați în procesele de monitorizare trebuie să respecte 
următoarele cerințe: 
 



1. Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obținute 



2. Să fie utilizabili la intervale regulate de timp 



3. Să fie durabili pe termen lung 



4. Să fie verificabili 



5. Să fie potriviți pentru specificul politicii publice 



6. Să fie clari pentru procesul de analiză 



7. Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste 



8. Datele necesare pentru măsurarea lor să fie accesibile și disponibile în 
timp util și la un cost convenabil / rezonabil. 
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Principalii indicatorii de performanță a 
cheltuielilor/costurilor în sectorul Apă-Canal din 



perspectiva managementului financiar 
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Procentul costului cu personalul în total costuri de exploatare 



 
Procentul costului cu personalul în total costuri de exploatare (%) 



= 
�    �     



  100 
 



Procentul costului cu personalul (fără taxe) în total costuri de exploatare 



 
Procentul costului cu personalul (fără taxe) în total costuri de exploatare (%) 



= 
�     ( ă ă )�     



  100 
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Procentul costului cu energia electrică în total costuri de exploatare 



 
Procentul costului cu energia electrică în total costuri de exploatare (%) 



= 
�     ă�     



  100 



Consumul energetic pe m3 de apă produs (KwH/m3) 



 
Consumul energetic pe m3 de apă produs (KwH/m3) 



= 
�   ă ă  ț  ș  ț   ( � )�   ă ă ( 3)



  



 
Consumul energetic pe m3 de apă facturat (KwH/m3) 



 
Consumul energetic pe m3 de apă facturat (KwH/m3) 



= 
�   ă ă  ț  ș  ț   ( � )�   ă  ( 3)
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Consumul energetic pe m3 de apă uzată din canalizare (KwH/m3) 



 
Consumul energetic pe m3 de apă uzată din canalizare (KwH/m3) 



= 
�   ă ă  �  ș     ( � )�   ă ă ă î  ț   �  ( 3)



 



 
Consumul total energetic pe m3 de apă uzată facturată (KwH/m3) 



 
Consumul energetic pe m3 de apă uzată facturată (KwH/m3) 



= 
�   ă ă  �  ș     ( � )�   ă ă ă ( 3)



 



 
Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare (KwH/m3) 



 
Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare (KwH/m3) 



= 
�   ă ă     ( � )�   ă ă ă ( 3)
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Intensitate personal direct apă (nr. /milioane m3) 



 
Intensitate personal direct apă (nr. /milioane m3) 



= 
� ă   ț  ț     ă ( ă )�    ă ă ( 3)



  1.000.000 



 
Intensitate personal direct apă uzată (nr./milioane m3) 



 
Intensitate personal direct apă (nr. /milioane m3) 



= 
� ă   ț  ț     ă � ă ( ă )�    ă � ă ă ș  ă ( 3)



  1.000.000 
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Număr de angajați pe lungime rețele de apă (nr./100km)  



 
Număr de angajați pe lungime rețele de apă (nr./100 km rețea) 



= 
� ă   ț  ț     ă ( ă )



 ă  ț   ă ( )
  100 



 



Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (nr./100 km) 



 
Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare (nr./100 km rețea) 



= 
� ă   ț  ț     ă � ă  ( ă )



 ă  ț   ă � ă ( )
  100 
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Din numele 
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Previzionarea / analiza veniturilor 
din perspectiva managementului financiar  
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1. Ce este i la ce folose te previzionarea/analiza veniturilor 



2. Metode i tehnici de previzionare/analiză a veniturilor/vânzărilor 



3. Cum utilizăm datele ob inute 



4. Indicatorii de performan ă venituri 



5. Beneficiile evaluării 



6. Cine are nevoie de evaluarea performan elor 



Cuprins 
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Performan ă 
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Teoretic, există diverse metode de previziuni a 
veniturilor/vânzărilor, pornind de la: 
 



1. Istoricul si tendințele vânzărilor trecute, 



2. La estimările echipei manageriale,   



3. Judecata managerială și modelele cantitative. 
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Metode i tehnici de previzionare/analiză a veniturilor/vânzărilor 



Colectarea de opinii, motivații 
și motive (justificări)  
Se bazează pe judecată și 
subiectivitate, pe diferite opinii 



CANTITATIVE CALITATIVE 



9 



 



Numerice 
 



Se referă mai mult la rezultate măsurabile, 
numerice si calcule matematice 
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Tehnici calitative 



Denumire Descriere 



    



Metoda 
consumatorului 



 
 



Chestionar pentru consumatori cu privire la intențiile 
viitoare de utilizare a apei pentru o perioadă viitoare 
definită de timp.  



Nu sunt foarte eficientă în domeniul Apă-Canal, deoarece  



1. necesită timp mult,  



2. personal pregătit pentru realizarea acestor sondaje 



3. cuprinde o doză mare de subiectivism din parte 
consumatorului.  



De asemenea datele culese trebuie combinate cu 
vânzările istorice. Iar sondajul ne oferă, în principiu, doar 
un trend al intențiilor. 
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Denumire Descriere 



    



Metoda juriului 



 



Sunt implicați specialiști și experți care dețin cunoștințe 
vaste în industria apei.  



Fiecare individ propune o prognoză proprie pe care o 
susține în fața experților, iar în cazul în care apar 
dezacorduri, se poate apela la o agregare matematică a 
datelor.  



Această variantă este mai potrivită companiilor care 
deservesc un număr mai mare de consumatori și au 
personal suficient și pregătit pentru astfel de activități. 
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Denumire Descriere 



   
 Metoda Delphi 



  



 



Este asemănătoare cu metoda juriului, diferența majoră 
fiind că experții nu se întâlnesc într-o ședință comună.  



 



Un manager responsabil cu previziunea/analiza distribuie 
un set de chestionare experților, agregând la final 
răspunsurile într-o prognoză a veniturilor/vânzărilor. 
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Tehnici cantitative 



Media mobilă / Media de evolu ie  
 
Analizează media veniturilor/vânzărilor în timp, care devine mai uniformă 
pentru o perioadă mai lungă de timp.  
 
Datele sunt reprezentate inclusiv grafic.  
 
Cu cât datele sunt mai fluctuante cu atât e mai indicat sa fie luată în 
considerare o perioadă mai lungă de timp.  
 
Cum ar fi de exemplu procesul de regionalizare care se realizează într-un 
interval mai mare de timp și este nevoie să se țină cont de momentul 
preluării în an. 
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Metoda ajustării exponen iale  
 
Ajustarea exponențială reprezintă o sumă ponderată a tuturor datelor din 
trecut ale unei serii dinamice, cu ponderea cea mai mare plasată asupra 
celei mai recente informații.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constă în corectarea previziunii propor ional cu abaterea constatată 
între previziunile anterioare și realizarea lor, fiecare abatere fiind 
ponderată geometric descrescând, pe măsură ce se îndepărtează de 
prezent (diminuarea progresivă a influenței informațiilor mai îndepărtate). 
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Analiza pe serii de timp  
 
Este utilizată în industriile în care vânzările sunt afectate de sezonalitate, 
precum domeniul apă-canal.  
 
Consumurile de apă pe timp de primăvară-vară sunt mai mari decât în sezonul 
toamnă-iarnă. Acestea ne ajută în mod special în cazul în care dorim să 
vedem diferențele de consumuri între sezoane sau în cadrul aceluiași sezon 
de la un an la altul.  
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Graficele de tip Z  



 



Este asemănătoare cu tehnica mediei mobile. Ilustrează pe lângă media 
mobilă anuală și vânzările lunare și cumulative. 



Modele Excel care combină Metoda mobilă/Media evoluției cu Analiza pe 
serii de timp și graficele de tip Z 
 
Ușor de utilizat, practice și combinate cu tehnicile calitative vor oferi un 
suport excelent pentru previzionarea/analiza veniturilor/vânzărilor din 
companiile de apă 
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Cum utilizează 
organiza iile 
inteligente 



datele/previziunile? 



Raportul (MIT, 2010) 
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COPLE I I 
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60 % 
Dispun 



 
mai multe informa ii 



 
decât pot utiliza eficient 
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NU 
COPLE I I 



Le consideră  
 
       avantaj competitiv 



LIDERII de SUCCES 
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Organiza iile de succes incorporează i utilizează datele 
pentru a transforma perspectivele oferite de acestea în ac iuni 



MIT Sloan Management Review în colaborare ci IBM 
Institute for Business Value, “Analytics: The New Path to 
Value” (2010) 
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Principalele concluzii cu privire la analiza datelor 
Organiza iile de top  



3 X 
mai dispu i  
să utilizeze date 



2 X mai dispu i  
să spună că analiza 
datelor este un factor 
diferen iator fa ă de 
concuren ă 
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“lipsa de înțelegere a 



modului în care datele pot fi 



utilizate și analizate pentru a 



îmbunătăți afacerea” 



Cel mai important obstacol nu este legat de date 
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Liderii sunt interesa i să transforme 
informa iile în ac iuni  



Se vor concentra asupra suplimentării 
raportării standard 
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Recomandări ale studiului cu privire la analiza datelor 



I. Concentrarea asupra principalelor oportunită i  
 Exemplu: consumuri electrice 



II. Începe i cu întrebările, nu cu datele:  
 înțelegeți problema și perspectivele necesare pentru 
 soluționarea acesteia înainte de a solicita colectarea datelor 



III. Integra i date si informa ii care sunt ac ionabile 
 asigurați un rezultat final prin a acționa conform analizei datelor; 
 explicați cazuri și perspective posibile generate de informații pe 
 care și angajații le înțeleg și asupra cărora pot acționa. 
 Comunicare.                         Exemplu: Furt apă. 
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IV. Păstra i capabilită i interne existente în timp ce adăuga i unele noi  
  chiar dacă analiza datelor devine un proces centralizat, păstrați și 
capabilitățile distribuite și localizate intern. Exemplu: Angaja i centre de cost 



V. Construi i funda ia de analiză a datelor în conformitate cu o agendă 
existentă  



 chiar dacă analiza datelor poate genera repede valoare pentru 
 companie, pentru a fi un proces de durată ar fi indicat să facă parte dintr-
 un plan managerial mai vast. 



Massachusetts Institute of Technology (2010), “Analytics: The New Path to Value” 
http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf  





http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf


http://c0004013.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/MIT-SMR-IBM-Analytics-The-New-Path-to-Value-Fall-2010.pdf
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Indicatorii de performan ă a veniturilor/vânzărilor  



Prima condi ie necesară pentru îmbunătățirea performanței este dezvoltarea 
și implementarea unui sistem pentru măsurarea performanței  companiei. 



Robert Kaplan (2003), profesor la Harvard Business School: „fiecare 
organiza ie trebuie să creeze i să comunice modalită i de măsurare a 
performan ei care să reflecte strategia sa unică”. 
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Un sistem de măsurare a performan ei îndepline te numeroase roluri 



I. Verifică progresul organizației în atingerea obiectivelor stabilite. 
 



II. Arată aspectele importante pentru succesul organizației și identificarea 
domeniilor care necesită îmbunătățire. 
 



III. Permite elaborarea unor strategii eficiente și eficace de dezvoltare 



(Kanji, G. i Moura, P. 2002. Kanjițs Business Scorecard. Total Quality Management: 715): 
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Măsurarea performanței nu trebuie considerată doar o modalitate de 
evaluare a performanțelor trecute ci și o modalitate de sus inere a 
procesului decizional zilnic al organizației, un instrument care ne oferă 
posibilitatea planificării inteligente și de utilizare eficientă a resurselor 
financiare, umane, aceste resurse fiind limitate. 



Eficiența politicilor companiei presupune analizarea raportului dintre 
rezultate (impact) și resursele alocate (costuri), în timp ce eficacitatea 



compară ceea ce s-a realizat efectiv cu ceea ce s-a planificat inițial. 
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Caracteristicile principale ale indicatorilor de performan ă sunt: 
 



1. Măsurabilitatea 



2. Validitatea / disponibilitatea 



3. Realismul 



4. Planificarea în timp 



5. Claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare sau 



constante 



6. Fiabilitatea / precizia 
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Indicatorii utiliza i în procesele de monitorizare trebuie să respecte 
următoarele cerin e: 
 



1. Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obținute 



2. Să fie utilizabili la intervale regulate de timp 



3. Să fie durabili pe termen lung 



4. Să fie verificabili 



5. Să fie potriviți pentru specificul domeniului apei 



6. Să fie clari pentru procesul de analiză 



7. Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste 



8. Datele necesare pentru măsurarea lor să fie accesibile și disponibile în 
timp util și la un cost convenabil / rezonabil. 
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Principalii indicatorii de performan ă a 
veniturilor/vânzărilor în sectorul Apă-Canal din 



perspectiva managementului financiar 
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Cheltuieli la 1000 de Lei MDL Venit  



 



CH la 1000 Lei VEN = 
�ℎ � �  �� � �  �  



 � 1000 
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Rata profitului din exploatare  



 



R pr expl  = 
Total  venituri  din  exploatare  – Total  ch eltuieli  de  exploatare



Total  venituri  din  exploatare
 � 100 



 
 



R pr expl apă = 
Total  ven .din  exploatare  (activitate  apă) – Total  cheltuieli  de  exploatare (activitate  apă )



Total  venituri  din  exploatare (activitate  apă )
 � 100 



 
 



R pr expl canal = 
Total  ven .  din  exploatare (activ .  canal ) – Total  cheltuieli  de  exploatare (activitate  canal )



Total  venituri  din  exploatare (activitate  canal )
 � 100 
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Rata profitului net  



 



R pr net = 
Profitul  sau  pierderea  netă



Venituri  totale  operaționale +Venituri  financiare
 � 100 



 



Rata profitului net, dacă este:   
              < 1 %    Instabilă 
              1 % – 15 %  Stabilă 
              >15 %               Volatilă 
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Venit mediu total pe angajat (MDL/angajat/lună) 



  



Ven. mediu total pe angajat = 
Veniturile  totale  ale  companieiNunărul  total  de  angajați  ai  companiei



 ÷  12 



 



Cost mediu total pe angajat (inclusiv taxe) (MDL/angajat/lună)  



 



Cost mediu total pe angajat = 
� �   ț�   ă � ă �  � � �Nunărul  total  de  angajați  ai  companiei



 ÷  12 
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Factura medie pe proprietate pe an (fără TVA) (MDL/proprietate/an) 



 
Factura medie pe proprietate pe an = � � �  �  â �� �  � �  ă  � ț� ,� ț� � � ,� � ț��  ș� � ț� � �� ă  �   � ăț�   



  



Factura medie lunară pe proprietate (fără TVA) (MDL/proprietate/lună)  



 
Factura medie lunară pe proprietate = � � �  �  â �� �  � �  ă  � ț� ,� ț� � � ,� � ț��  ș� � ț� � �� ă  �   � ăț�   ÷ 12 
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Factura medie lunară pe proprietate pentru populație (fără TVA) (MDL/proprietate/lună) 



 
Factura medie lunară pe proprietate pentru popula ie = � � �  �  â �� �  � �  ă  � ț�� ă   � ăț� ��  � ț� �   ÷ 12 



 P 



Factura medie lunară pe proprietate pentru restul consumatorilor (fără TVA) 
(MDL/proprietate/luna)  



 
Factura medie lunară pe proprietate pentru restul consumatorilor = � � �  �  â �� �  � �  ă   � �� ă   � ăț� �  �   � �  ÷ 12 



 Î
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Instrumente i metode de evaluare: 
 



1. Monitorizarea rezultatelor din vânzări pe baza indicatorilor cheie de performanță  



2. Reprezentarea grafică a rezultatelor din veniturile realizate 



3. Rapoarte de evaluare a vânzărilor 



4. Procedura de evaluare a performanțelor din vânzări 
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Beneficiile evaluării 
 



 Obținerea unei imagini concrete asupra performanței vânzărilor, prin 
monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță relevanți 



 Identificarea rezultatelor de performanta ale angajaților și asigurarea 
transparenței criteriilor de performanță și asumarea voluntară a acestora 



 Decizii bazate pe informații și date obținute din rapoartele de vânzări 



 Creșterea nivelului de performanță a activităților desfășurate 



 Creșterea motivației și a satisfacției în muncă și implicit asumarea 
responsabilității privind propria activitate 
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Cine are nevoie de evaluarea performan elor în vânzări? 
 



 Companiile care nu au rapoarte de vânzări in fiecare luna / trimestru 



 Companiile care nu si-au atins obiectivele de vânzări 



 Companii care nu știu cum să își evalueze angajații 



 Companiile în care informațiile valide stau la baza deciziilor strategice 



 Companiile care nu au un sistem de evaluare a vânzărilor  



 Directorii generali/financiari/comerciali care vor performanțe mai mari pentru 
companie 



 Companiile care știu că există loc de dezvoltare și eficientizare 
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Managementul calității apei, apei uzate și a 


nămolului
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Managementul calității apei, apei uzate și a nămolului


Monitorizarea calitatii apei, apei uzate si a namolului din statiile de tratare
si epurare este cruciala pentru asigurarea sanatatii populatiei si pentru
protejarea mediului.


Scopul: de a oferi OR informatii ghid referitoare la:


• monitorizarea calitatii apei, respectiv a apei brute si a apei potabile
oferite consumatorilor;


• monitorizarea calitatii apei uzate, respectiv a apei uzate colectate si a 
apei uzate epurate ce se deverseaza in emisar;


• monitorizarea calitatii namolului generat in statiile de tratare a apei si in 
statiile de epurare;


• practici de laborator legate de monitorizarea calitatii apei
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Managementul calitatii apei


Principalele aspecte legate de monitorizarea calitatii apei sunt:


• Cerintele si obligatiile legate de monitorizarea calitatii apei, respectiv a 
apei uzate;


• Stabilirea punctelor de monitorizare;


• Frecventa de monitorizare.


In cadrul proceselor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate, 
un rol foarte important il au laboratoarele de analize fizico-chimice si
biologice ale OR in care se realizeaza o serie de analize conform 
cerintelor respective.
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Monitorizarea calitatii apei potabile


Conform legislatiei in vigoare furnizorii de servicii de alimentare cu apa, 
sunt obligati sa monitorizeze parametrii de calitate ai apei potabile
furnizate consumatorilor.


Pentru a fi siguri ca parametrii de calitate ai apei furnizata consumatorilor
se incadreaza in limitele de potabilitate, OR trebuie sa stabileasca si sa
intretina puncte de monitorizare a calitatii acesteia de-a lungul intregului
sistem de alimentare cu apa, de la captare si terminand cu puncte de 
monitorizare pe bransamentele consumatorilor.


In functie de tipul sistemului de alimentare cu apa , principalele pozitii in 
care trebuie stabilite puncte de monitorizare a calitatii apei, sunt
urmatoarele:
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Monitorizarea calitatii apei potabile


• Captarea;


• Aductiunea(ile) de apa bruta (de la captare, pana la statia de tratare a 
apei);


• Statia de tratare a apei (STA), sau de clorinare;


• Aductiunea(ile) de apa potabila (de la STA pana la rezervoarele de 
inmagazinare a apei potabile daca este cazul);


• Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile daca este cazul;


• Retelele de distributie a apei potabile


• Calitatea apei este facuta de catre OR prin laboratoarele autorizate
proprii, Ministerul Sanatatii prin Centrul National de Sanatate Publica
(CNSP) si alte Institutii certificate care indeplinesc aceasta activitate. 
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Monitorizarea calitatii apei potabile
Legislatie


Cadrul legal  de monitorizare a calitatii - legii si HG dintre care:


• Legea cu privire la Apa Potabila Nr.272-XIV din 10.02.1999 ;


• HG Nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informational 
automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile si bauturilor
nealcoolice imbuteliate”;  


• HG Nr.931 din 20.11.2013  cu privire la cerintele de calitate a apelor subterane;


• HG  Nr.932 din 20.11.2013  privind monitorizarea si evidenta sistematica a starii
apelor de suprafata si si a apelor subterane;


• HG  nr.950 din 25.11.2013, cu privire la exigentele fată de colectarea, tratarea si
evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare si/sau în corpurile de apă
naturale pentru orasele si localitătile sătesti


• Legea cu privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă si Canalizare Nr.303  
din 13 decembrie (2013).


Implementat de


24/02/2016







Page 7


Stabilirea punctelor de monitorizare a calitatii apei
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Stabilirea punctelor de monitorizare a calitatii apei


Punctele de monitorizare a calitatii apei


1   Captare


• de suprafata: rau, lac natural, lac de acumulare, etc.


• de adancime: puturi, front de puturi, drenuri


2  Aductiune de apa bruta;


3  Statie de tratare a apei (STA), sau statie clorinare;


4  Aductiune de apa potabila;


5  Rezervor de inmagazinare apa potabila;


6  Retea de distributie apa potabila.
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Frecventa de monitorizare a calitatii apei brute
Frecventa de monitorizare a apei din cadrul ST:


• intrare ST    - o data in ora;


• amesticator – o data in 3 ore;’


• filtre              - o data in ora


• rezervor de inmagazinare apa potabila - o data in ora;


• retelele de distributie - o data in luna; 


• Calitatea apei primare  la tratare cu  coagulanti se determina:


• o data in doua ore - turbiditate, culoare  si  alcalinitate;


• o data in tura- temperatura, miros;


• o data in 24h - oxidabilitate, fier sumar, pH, numarul    total de bacterii in 1 ml  si 
coli-index;


• o data in luna- analiza fizicao-chimica completa.
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Frecventa de monitorizare a calitatii apei brute


In afara de aceste perioade monitorizarea de control se va face ori de cate 
ori este nevoie, sa asigure parametrii de calitate ai apei distribuite
consumatorilor. 


De asemenea analizarea parametrilor de calitate in reteaua de distribuite
se va face in urma unor sesizari din partea consumatorilor si, obligatoriu, 
dupa orice interventie in retea ce necesita sistarea furnizarii apei potabile
(de ex. dupa lucrari de inlocuire a unei conducte).


In celelalte puncte din sistemul de alimentare cu apa (sursa, aductiuni de 
apa bruta, STA, etc) frecventa de monitorizare se va stabili de OR, incat
acesta sa aiba in permanenta controlul si valorile parametrilor de calitate.


Implementat de


24/02/2016







Page 11


Managementul namolurilor din STA
Namolul provenit de la statiile de tratarea (clorinarea) apei nu este incadrat ca 
deseu periculos.


• In STA, - namoluri de la  decantoare;  filtre;   rezervoare;


• In mod normal ,  sunt evacuate in sistemul de canalizare.


• Namolul de la spalarea filtrlor este supus tratarii cu reagenti chimici (coagulant si
floculant) si intors in decantoare pentru preparare apei tehnice. 


• Daca STA nu beneficiaza de canalizare, namolurile ar trebui depozitate pe paturi
de uscare si valorificate dupa caz:


• agricultura;


• incinerare (daca situatia locala o permite);


• folosirea namolului ca substrat vegetal la ecologizarea gropilor de gunoi;


• folosirea namolului ca material de stabilizare
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Monitorizare a calitatii apei potabile
In procesul de monitorizare a calitatii apei, de la sursa si pana la robinetul
consumatorilor, un rol final il au laboratoarele de incercari.


• Denumirea generica de laborator de incercare este conforma std. ISO / 
CEI 17025:2005, insa in mod current - laborator de analize.


• Laboratorul respectiv elimina un  buletin de incercare, denumit si
buletin de analiza conform standartului. 


• Buletinul de analiză a apei potabile este un raport care furnizează
informaţii referitoare la provenienţa apei potabile şi comparând diverse 
caracteristici şi componente ale acesteia cu standardele impuse de 
legislaţia în vigoare (HG. 934 din 15.08.2007), cuprinde urmatorii
indicatori:


• organoleptici,  fizico-chimici şi bacteriologici , unităţile de măsură, 
valorile obţinute, valorile maxim admise.
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Monitorizare a calitatii apei potabile
• Rezultatul analizei apei potabile


• Analiză realizată de Laboratorul Apă-Canal Cahul


• Data prelevării probei: 24.06.2015


• Data efectuării analizelor: 24.06.15 - 25.06.15
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Indicatorii de calitate a apei potabile


Mirosul şi gustul apei - substanţe, săruri minerale şi gaze dizolvate;


Culoarea apei - substanţele dizolvate , minerale sau ororganice.


Turbiditatea apei - transparenţa acesteia, particule fine în suspensie;


pH-ul reprezintă indicele care defineşte aciditatea apei.


Clorul rezidual liber  - cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfecţie


Amoniul, nitriţii şi nitraţii - impurificare specifica acestui tip de compuşi.


Fierul - compusi de obicei bicarbonat feros.


Oxidabilitatea - substanţe organice şi anorganice oxidabile în apă.


Duritatea totală - compuşii de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie.
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Monitorizare a calitatii apei potabile


Pentru monitorizarea calitatii apei brute si a apei potabile este necesar ca 
OR sa dispuna de doua tipuri de laboratoare si anume: 


• laborator pentru analize fizico-chimice;


• laborator pentru analize microbiologice.


Ambele tipuri de laboratoare trebuie sa fie dotate corespunzator in functie
de:


• metodele analitice pentru fiecare parametru in parte indicate prin
standardele inscrise in legislatia privind monitorizarea;


• frecventa de monitorizare impusa de legislatie si autoritatile
competente.
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Monitorizare a calitatii apei potabile


Dotarea laboratoarelor trebuie sa fie  corespunzatoare din punct de vedere
al:


• echipamente pentru prelevarea, conservarea si transportul probelor;


• spatii disponibile si alocarea corecta a functiilor necesare;


• traseelor stabilite pentru parcursul de intrare/iesire probe, in special in 
cazul laboratoarelor de analize microbiologice;


• conditiilor de lucru ( temperatura, calitaea aerului, camere albe, etc.)


• echipamentelor adecvate si reactivilor necesari pentru fiecare
parametru de analizat in parte;


• personalul, ca numar si pregatire profesionala (sa fie adecvat sarcinilor
de indeplinit).
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Monitorizarea calitatii namolului STA


• Monitorizarea calitatii namolului generat de STA se poate face:


- fie intr-o sectiune specializata a laboratorului STA;


- fie in sectiunea specializata a laboratorului central al O;


- fie intr-un laborator al unei SE dotat corespunzator pentru analiza de 
namol.


• In cazul in care OR nu detine laboratoare corespunzatoare sau nu are 
posibilitatea sa faca analizele pentru anumiti parametri;


- poate face contract cu un laborator autorizat si/sau cu acreditat pentru
evaluarea respectivilor parametri supusi monitorizarii.
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Monitorizarea calitatii apei uzate


• Conform legislatiei in vigoare , OR au obligatia sa trateze apele uzate
colectate de-a lungul intregului sistem, la standardele prevazute.


• Calitatea apei deversate in emisar, dupa statia de epurare (SE), trebuie
sa se incadreze in limitele stabilite de HG Nr.950 din 25.11.2013 , 
precum si prevederilor Directivei Consiliului Nr.91/271/CEE din 1991.


• Monitorizarea calitatii apei uzate est facuta de catre OR prin
laboratoarele de incercari proprii;


• In afara de OR - Ministerul Sanatatii , prin Centrul National de Sanatate
Publica (CNSP)
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Monitorizarea calitatii apei uzate. 
Puncte de monitorizare


Monitorizarea calitatii apei uzate se face in caminele de racord ale agentilor
economici/industriali – posibili poluatori.


Frecventa de monitorizare se stabileste intre OR si AE in urma unui contract de 
descarcare-preluare apei uzate industriale.


Dupa necesitate, OR poate stabili si alte puncte de control, de-a lungul retelei de 
canalizare, camine de inspectie de pe colectoare, in statiile de pompare ape uzate
(SPAU) – daca exista, etc.


In reteaua de canalizare parametrii de calitate ai apelor uzate colectate trebuie sa
fie comparati cu limitele stabilite prin HG Nr.950 din 25.11.2013.


Deci OR va trebui sa impuna prin contractul de descarcare agentilor economici, care 
evacueaza apele uzate industriale in reteaua de canalizare oraseneasca, limite ale 
parametrilor de calitate cel mult egale cu valorile stabilite de HG Nr.950 / Directiva
Nr.91/271/CEE din 1991.
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Monitorizarea calitatii apei uzate
statia de epurare


Puncte de monitorizare in statia de epurare:


• Ca un minim,  la intrarea si la iesirea din SEAU;


• La intrarea in SE parametrii de calitate ai apelor uzate trebuie sa se 
incadrezein HG Nr.950 precum si Anexele 3 si 5  din Directiva
Nr.91/271/CEE .


• Daca la iesire se inregistreaza depasiri la anumiti parametri, atunci OR 
va stabili puncte de monitorizare in interiorul SE, de-a lungul fluxului
tehnologic pentru a identifica unde exista probleme in sistemul de 
epurare si a le remedia.
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Deversarea apelor uzate epurate in emisar


• Dupa procesul de epurare, apele uzate sunt deversate in cel mai
apropiat emisar care corespunde din punct de vedere al debitului si
vitezei de curgere.


• Daca punctul de descarcare este situat in apropiere de SE;


- monitorizarea se poate face in interiorul acesteia SE, in ultimul camin
de inspectie;


• In cazul in care distanta intre SE si punctul de descarcare in emisar
este relativ mare, atunci OR trebuie sa preleveze probe la punctul de 
deversare.
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Frecventa de monitorizare 
a calitatii apei uzate


• In caminele de racord ale agentilor economici/industriali: - conform 
termenelor din contractele de descarcare incheiate si ori de cate ori
este nevoie;


• De-a lungul retelei de canalizare:


- periodic in puncte stabilite de OR si ori de cate ori este nevoie;


• La SE:


- la intrare - constant;


- la iesire: constant si in conformitate cu avizele de descarcare a apelor
uzate epurate in emisar;


• De-a lungul procesului de epurare: 


- in puncte de cate ori este nevoie pentru ca OR sa monitorizeze
eficacitatea procesului de epurare.
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Managementul namolurilor din SE


• Actualmente la majoritate SE namolurile sunt colectate si depozitate pe
paturi de uscare. 


• Procesul de deshidratare, uscare si compactare a namolurilor difera
de la o SE la alta, functie de diferite variabile;


• Pentru utilizarea namolurilor in agricultura,  trebuie efectuate analize de 
sol si studii pedologice si agrochimice pentru a se vedea daca pe
terenul identificat este indicat sau nu namolul din SE.


• OR va trebui sa isi intocmeasca o strategie pentru folosirea namolurilor
din SE, in functie de posibilitatile locale.


Strategie va fi elaborata de OR sau in colaborare cu consultantii din 
diversele proiecte de asistenta tehnica aflate in derulare sau care se vor
derula in viitorul apropiat: proiecte pentru elaborare studii de fezabilitate si
aplicatii de finantare, alte proiecte, etc..
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Optiuni de tratare si evacuare a namolurilor din SE
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Laboratoare de incercari ale SEAU


• In procesul de monitorizare a calitatii apei uzate si a namolului ale SE 
un rol important il au laboratoarele de incercari.


• OR trebuie sa dispuna de:


- un laborator pentru analize fizico-chimice;


- altul - pntru analize microbiologice.


• Dotarea minimala trebuie sa fie in concordanta cu analizele necesare
monitorizarii calitatii AU la intrarea si iesirea din SE, precum si in 
punctele stabilite pentru managementul corect a procesului de epurare.


• Pentru analizele mai complicate sau cu frecventa mai redusa, OR poate
utiliza un laborator al sau central sau poate contracta analizele la un 
laborator extern autorizat si /sau acreditat, functie de programul de 
monitorizare sau propriile exigente.
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Laboratoare de incercari ale SEAU
• Laboratoarele SE  trebuie dotate in functie de:


o metodele analitice pentru fiecare parametru in parte; 


o frecventa de monitorizare impusa de legislatie;


• Laboratoarele SE  trebuie dotate in functie de:


o echipamente pentru prelevarea, conservarea si transportul probelor;


o spatii alocate si compartimentarea corecta a acestora;


o conditii satisfacatoare de lucru ( temperatura, ventilare);


o echipamente adecvate si reactivi pentru fiecare parametru;


o personal (numar, pregatire profesionala);


o metodele analitice pentru fiecare parametru in parte;


o frecventa de monitorizare impusa de legislatie.
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Practici de laborator
Laboratoarele joaca rolul crucial in monitorizarea calitatii apei, apei uzate si
namolului, consideratii referitoare la:


_ bune practici de laborator, ce asigura managementul calitatii,


_ necesitatea implementarii cerintelor competentei (standardul ISO/CEI 
17025:2005);


_ procesarea si interpretarea datelor


• Recomandari pentru OR:


_ recomandari generale privind managementul calitatii;


_ recomandari privind responsabilitatile operatorului regional.


• Pentru asigurarea calitati (AC) datelor trebuie sa se obtina date si informatii de 
laborator precise si corecte pe care sa va baza performantele sistemului.


• AC si controlul calitatii datelor analitice (CC), reprezinta o parte integranta a 
monitorizarii sistemelor deAAC si deci, a performantei infrastructurii de AAC.
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Practici de laborator


Ciclul activitatii de monitorizare a asigurarii a calitatii (AC) si controlul 
calitatii (CC) este prezentat in figura  de mai jos
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Practici de laborator
• Calitatea din laborator - acuratetea rezultatelor, putine erori, grad inalt de incredere si


viabilitate.


• Aceasta presupune functionarea unui sistem de asigurarea calitatii la nivelul laboratorului, 
intr-un proces ciclic, bazat pe conceptul: Planifica – Efectueaza – Verifica – Actioneaza sau
Planifica – Implementeaza – Evalueaza – Imbunatateste.
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Practici de laborator
Surse posibile de erori in analizele de laborator:  


- Erori de sistem: dispozitive, reactivi, calibrare, prelevare de probe, calcul;


- Erori aleatorii: intrerupere energie electrica , mediu inadecvat (ventilatie), procesarea
inadecvata a probei, neglijenta sau lipsa de profesionalism.


Surse de denaturare a informatiilor/ ale erorilor in domeniul calitatii:


Probleme legate de structura de monitorizare:


- Amplasamentul inadecvata a localizarii punctelor de prelevare si densitatea;


- Frecventa prelevarii de probe este prea scazuta;


- Selectarea inadecvata a pungtelor de investigare (captareai, rezervoare, retea).


Probleme de metodologie:


- Lipsa procedurilor standard pe prelevare, analiza pentru – substante chimice;


- Lipsa caracteristicilor de performanta pentru unitati si laboratoare


- Lipsa procedurilor de AC;


- Materiale de referinta neadecvate.
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Practici de laborator
Calibrarea


Pentru a evita astfel de erori sau denaturari, sunt folosite audituri interne 
sau externe; sau activitati de calibrare-intercalibrare in relatie cu un 
laborator national de referinta


Calibrarea implica, in principal, urmatoarele doua etape:


- O calibrare initiala, cu probe pure, netratate, comparate cu procedurile de 
analiza instrumentala;


- O calibrare finala in care se urmaresc in principal efectele de matrice si
ale operatiunilor intermediare.
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Practici de laborator. Validarea rezultatelor


• Validarea rezultatelor - proceduri de verificare si control privind stadiile analizei
asociate in special calibrarii instrumentelor.


• Prima etapa a validarii este posibilitatea de urmarire a testelor , respectiv
concordarea cu standardele nationale si internationale.


• Laboratorul este responsabil din punctul de vedere al verificarii cerintelor AC 
impuse in programul de monitorizare, cu accent pe:


- Verificarea caracteristicilor probelor si modul in care inregistrarile de pe teren se 
potrivesc cu probele;


- Asigurarea ca mostrele au fost inregistrate si livrate conform procedurii de 
monitorizare.


• Verificarea functionarii si a eficacitatii sistemului AC in laborator se face prin
programe bine organizate de intercalibrare. Aceasta verificare este un proces
permanent aplicat fiecarei proceduri de prelevare si analiza si implica, de 
asemenea, testari periodice, masuratori si un program de analiza..
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Practici de laborator. Acreditarea laboratoarelor
• Acreditarea reprezinta recunoasterea la cel mai inalt nivel, cu privire la 


proceduri si utilizarea acestora. In Moldova  singurul Organism de 
Evaluare a Conformitatii recunoscut este Centrul National  de Acreditare
(MOLDAC).


• Acreditarea laboratoarelor se poate face cu orice Organism de 
Acreditare recunoscut din orice alta tara (scump);


• Acreditarea laboratorului este o procedura prin care se certifica faptul ca 
un laborator de analiza are competenta de a efectua analizele sau
tipurile de analiza pentru care s-a cerut confirmarea competentei de la 
un organism de acreditare.


• Laboratoarele acreditate trebuie bine echipate si operate de catre
personal calificat si trebuie sa aiba proceduri de lucru bine stabilite.
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Practici de laborator. Acreditarea laboratoarelor
• Acreditarea laboratoarelor este voluntara, dar este necesara prin:


Posibilitatea de a obtine recunoasterea analizelor, probelor, masuratorilor, 
verificarilor realizate pentru apa/AU pentru care se intentioneaza sa se obtina un 
certificat de conformitate la demonstrarea de catre OR a deversarilor neconforme
de apa industriala in reteaua de canalizare (pe baza analizalor de laborator)); 


- Posibilitatea de a realiza, in baza unui tarif, analize, verificari, masuratori pentru
numerosi alti beneficiari care nu au propriile laboratoare acreditate;


- Cresterea eficientei economice a laboratorului in cadrul companiei prin contributia
sa la cifra de afaceri .


• Prin urmare, pentru ca un laborator sa fie acreditat, trebuie specificata pozitia sa
in cadrul programelor de acreditare existente si sa raspunda la un chestionar de 
auto-evaluare. Organismul de acreditare al laboratorului solicitat organizeaza un 
audit de sistem pentru laborator cu privire la performanta generala.


• Acest audit este efectuat de catre o echipa compusa dintr-un expert 
organizational si unul sau mai multi experti tehnici.
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Recomandari  privind managementul calitatii in 
laboratoare


• In primul rand, un sistem de management al calitatii,


precum si munca in echipa si colaborarea dintre:


- Personalul care se ocupa de analizele de laborator si M. unitatii;


- Diferitele sub-unitati ale personalului de executie din cadrul aceluiasi laborator;


- Sub-unitati si persoana responsabila cu managementul calitatii;


- Persoana responsabila cu M. calitatii si grupurile de experti din cadrul structurilor superioare
de management al calitatii.


• Printre cele mai frecvent aplicate metode de AC in monitoringul mediului pot fi:


- Ghiduri si manuale cu proceduri de AC specifice pentru diferitele faze din circuitul probelor;


- Organizarea si aplicarea sistematica a procedurilor de CC;


- Programe de testare si intercalibrare;


- Sisteme de acreditare.
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Recomandari  privind managementul calitatii in 
laboratoare


Managementul calitatii trebuie sa tina cont de dinamica urmatorilor factori:


- esantionarea corecta conforma procedurii specifice de esantionare


- intervalul de timp intre prelevare si analiza;


- intervalul de timp intre prelevare si raportarea zilnica;


- frecventa de prelevare si numarul total de probe analizate;


- volumul de probe;


- elemente de conservare a probelor;


- tehnici automate de masurare, determinari in situ;


- sistemele de transport al probelor;


- costul de executie al analizelor;


- nivelul de incredere;


- O atentie deosebita trebuie acordata problematicii: erorilor, surselor de erori, marimii acestora, 
masurilor de evitare, estimarii incertitudinii de masurare, etc.
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Recomandari
privind rolul Operatorului


Recomandari privind rolul Operatorului


• OR trebuie sa intreprinda o serie de masuri in vederea protejarii
sanatatii populatiei, din perspectiva monitorizarii adecvate a calitatii apei
potabile furnizate, a apei uzate, dar si a namolurilor generate in STA si
SE, in cazul in care se doreste utilizarea acestora in agricultura, 
silvicultura, ca material de umplutura sau depozitarea pe terenuri
degradate. Cerintele includ:


• Dotare corespunzatoare cu personal suficient si calificat, precum si cu 
echipamente de laborator;


• Implementarea Sistemului de Management al Calitatii la nivel de 
laborator;


• Implementarea sistemului de management de mediu si celui privind
securitatea si sanatatea
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Recomandari
privind rolul Operatorului


• ocupationala , cat si implementarea de masuri de protectie impotriva incendiilor;


• Intocmirea unui program, sectiuni, frecvente de prelevare si analize
corespunzator capacitatii


• sistemului;


• Calibrare si validare cu organizatii sanitare sau de inspectie;


• Verificarea potabilitatii si a stabilitatii apei in sectiuni importante..


• In contextul unei tendinte actuale evidente de dezvoltare a activitatii de


monitoring a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare, rolul


laboratoarelor va deveni crucial si OR trebuie sa- ii acorde atentia cuvenita.


• In contextul unei tendinte actuale evidente de dezvoltare a activitatii de 
monitoring a sistemelor.
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Recomandari
privind rolul Operatorului


• OR trebuie sa intreprinda o serie de masuri in vederea protejarii sanatatii
populatiei, din perspectiva monitorizarii adecvate a calitatii apei potabile
furnizate/ AU,includ:


- Dotare cu personal calificat, echipamente de laborator;


- Implementarea SM Calitatii la nivel de laborator;


- Implementarea SMM ;


- SS Ocupationala, masuri de protectie impotriva incendiilor;


- Intocmirea unui program,  de prelevare si analize corespunzator capacitatii
sistemului;


- Calibrare si validare cu organizatii sanitare sau de inspectie;


- Verificarea calitatii si stabilitatii apei in sectiuni importante..


• In contextul unei tendinte actuale evidente de dezvoltare a activitatii de 
monitoring a sistemelor de AAC, rolul laboratoarelor va deveni crucial si OR 
trebuie sa- ii acorde atentia cuvenita.
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Pregatirea strategiei de monitorizare  calitatii apei, AU si 
namolului


• In vederea stabilirii unei imbunatatirii in timp a functiilor de monitorizare
a calitatii apei,AU si namolului, se recomanda ca fiecare OR sa isi
elaboreze urmatoarele documente de lucru:


- Strategia de monitorizare a calitatii apei;


- Strategia de monitorizare a calitatii apei uzate (inclusiv AU industriale si
namolului).


• Scopul acestor strategii este de a ajuta OR sa asigure coerenta
informatiilor diferitelor departamente ale companiei privind imbunatirea
functiilor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate, prin
prisma:
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Pregatirea strategiei de monitorizare  calitatii apei, AU si 
namolului


(a) procesului de regionalizare in care vor fi implicate localitatile in care 
OR opereaza, sub coordonarea noilor structuri de management; 


(b) statiilor noi sau reabilitare de tratare si epurare a apei potabile, 
respectiv a apei uzate,


(c) schimbarilor principalelor cerinte si specificatii de monitorizare a 
calitatii apei potabile si apei uzate.


Strategiile vor trebui revizuite periodic, pentru a reflecta eventualele
schimbari si dezvoltari.


Principalele aspecte din aceste Strategii de monitorizare a calitatii apei si
AU trebuie introduse in Planul de Afaceri al OR in vederea demonstrarii
preocuparii OR  la aspectul monitorizarii calitatii apei si apei uzate.
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Multumesc de atentie!
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania


Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”


Chișinău, str. Bernardazzi 66


T  + 373 22 22-83-19


F  + 373 22 00-02-38
I www.giz.de, www.serviciilocale.md


Autori:
Mihai Dorus


Proiect cofinanțat de 
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24/02/2016
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Sesiunea 6 -


Comunicarea de criză


(Crisis PR)
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Comunicarea de criză


• Definiția crizei


• Managementul evenimentelor de criză
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Riscurile unei crize


Poate fi afectată în mod negativ imaginea întreprinderii:


• Sunt atașate “clișee”


• Se pierde încrederea clienților, a mass-media


• Poate duce la pierderi financiare
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Managementul de criză


Etapele managementului de criză:


1. Pre-criză: anticiparea și evitarea unei crize


2. Criza: intervenția pe parcursul unei crize (răspunsul)


3. Post-criză: “învățarea lecțiilor”
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Acțiuni pentru o comunicare eficientă


• Să ne adresăm publicului imediat când criza s-a declanșat


• Să fim onești


• Să cooperăm cu jurnaliștii


• Să arătăm că ne preocupă acest eveniment precum și victimele crizei


• Să facem posibil schimbul de informație între public și organizație


• Să numim o persoană responsabilă pentru comunicarea cu mass-media


• Să avem o poziție unică din partea organizației


• Să informăm toți angajații despre criză
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Reguli de comunicare în timpul unei crize


• Poziție oficială unică din partea organizației


• Să nu comunicăm jurnaliștilor aprecieri, păreri sau sentimente personale


• Să respectăm lista persoanelor autorizate să discute cu publicul și mass-
media.


• Să informăm toți angajații că nu trebuie să discute cu jurnaliștii și să facă 
declarații publice despre criză


• Să fim calmi, să nu intrăm în panică


• Să nu discutăm detaliile crizei cu membrii familiei, prietenii


• Să urmărim reacția publicului și să reacționăm, să luăm măsurile necesare


• Este indispensabil de avut un plan de acțiune pentru situațiile de criză
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Ce NU trebuie de făcut în timpul unei crize


• Tăcerea instituției


• Să răspundem cu “nu avem nimic de comentat”


• Să afirmăm că nimic nu s-a întâmplat


• Să demonstrăm lipsă de responsabilitate, afirmând că nu este vina 
noastră


• Să-i învinovățim pe acei care au oferit informația publicului
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
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Publicat de
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CURRICULUM  VITAE 
 
Denumirea poziţiei propuse:    expert tehnic 
 
    1. Numele de familie:                     CALOS 
    2. Prenumele:                                 Sergiu 
    3. Data de nastere:                        1948 
    4. Nationalitatea:                            R.Moldova 
    5. Starea civila:                              căsătorit 
    6. Educatia: 
 
Institutia Şcoala Profesională  
Data: incepind cu (luna / anul): 
 finisat in (luna / anul): 


1965 


Institutia Tehnicumul de Construcţii din Chişinău 
Data: incepind cu (luna / anul): 
 finisat in (luna / anul): 


1969 


Institutia Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea 
Urbanism şi Arhitectură 


Data: incepind cu (luna / anul): 
 finisat in (luna / anul): 


1976 


Institutia Doctoratul, Institutul de Construcţii din Moscova, 
Alimentări cu apă şi canalizare 


Data: incepind cu (luna / anul): 
 finisat in (luna / anul): 


1985 


 
7. Limbile cunoscute: (Marcheaza de la 1 pina la 5 dupa competenta, 5 fiind nivelul cel mai inalt) 
 


Limbi Citit Vorbire Scris 
Română 5 5 5 


Rusă 5 5 5 


Franceza 4 3 4 


Engleză 1 1 1 
 
    8. Membru al grupurilor de specialitate: 
 
Academician la Academia de Ştiinţe Ecologice din Moldova 


Membru al consiliului de administraţie “Moldova Apă Canal” 


Membru consiliului tehnic S.A. “Apă Canal Chisinau” 


Membru al senatului Universităţii Tehnice a Moldovei 


Membru a comisiei republicane “Apă potabilă” 


Expert tehnic în sisteme de alimentări cu apă şi canalizare 


Membru Asociaţiei Romane “ARA” 


Membru  Consiliului Practicienilor  în domeniul apei Apa San 
 
 
9. Alte aptitudini (e.g. computer literacy, etc.): cunostinte PC, Internet, 
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10. Functia prezenta: decan Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică din 
Moldova 
 
11. Anii lucrati in domeniu: 29 
 
12. Aptitudini profesionale: proiectant în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare 


• Cunoştinţe a legislaţiei naţionale în domeniu.  
• Efectuarea  auditului tehnic pentru întreprinderile din domeniu  
• Elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru proiecte investiţionale în 


sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare 
• Elaborarea caietelor de sarcini pentru petrecerea procurărilor şi lucrărilor în cadrul 


proiectelor investiţionale 
• Experienţă în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, epurarea 


apelor uzate ; 
• Consultarea implementării proiectelor investiţionale. 
 


 
 


13. Experienta profesionala: 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


2006 pînă în prezent 


Localitatea: Orhei 
Instituţia: SC INGINERIA   APELOR SRL 
Poziţia: Inginer sef proiect 
Descrierea: Proiectarea sistemelor de alimentare cu apa si 


canalizare 
 
Participarea la elaborarea studiilor de 
prefezabilitate şi fezabilitate pentru sistemele de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
 
Elaborarea caietelor de sarcini pentru construcţia 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 
 


 
 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


2008 pînă în prezent 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea 


Urbanism şi Arhitectură 
Poziţia: Decan 
Descrierea: Predare cursurilor de lecţii 


 
 
 
Data: din (lună / an) până în 1998 - 2008  
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(lună / an) 
Localitatea: Chisinau 
Instituţia: Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea 


Urbanism şi Arhitectură, catedra “Ecotehnie, 
management ecologic şi ingineria apelor 
UNESCO/Cousteau” 


Poziţia: Conferenţiar universitar, şef catedra “Ecotehnie, 
management ecologic şi ingineria apelor 
UNESCO/Cousteau” 


Descrierea: Predare cursurilor de lecţii 
 
Data: din (lună / an) până în 
(lună / an) 


1992 - 1998 


Localitatea: Chisinau 
Instituţia: Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea 


Urbanism şi Arhitectură, catedra “Ecotehnie, 
management ecologic şi ingineria apelor 
UNESCO/Cousteau” 


Poziţia: Conferenţiar universitar,  
Descrierea: Predare cursurilor de lecţii 


 
 
14.    Publicatii: 
 
Autor a 3 manuale, 2 monografii, 18 indicaţii metodice, 6 patente şi peste 75 articole ştiinţifice  
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Rusnac Arcadie


Şef Departamentul asigurarea calităţii, control şi reglementare


S.A. ,,Apă-Canal Chişinău"


Legislaţia Republicii Moldova
cu privire la calitatea apei potabile


şi apelor uzate







LEGEA Nr. 303 din 13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare


Articolul 1. Scopul legii
Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea


funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi
industriale (în continuare – serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate,
fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a
mediului.
Articolul 2. Obiectul şi domeniul de aplicare


(1) Prezenta lege reglementează:
a) activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
d) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
e) protecţia drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice şi juridice la serviciul public de alimentare cu apă şi de


canalizare în condiţii contractuale şi în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în domeniu.
(2) Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul serviciului public de alimentare


cu apă şi de canalizare, autorităţii publice centrale de reglementare, precum şi drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de
funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.


(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de operatori la nivel de
regiuni, raioane, municipii, oraşe, sate şi comune, indiferent de forma juridică de organizare a lor.
Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare


(1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes
economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau
tehnologice la toţi consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului,
epurării şi evacuării apelor uzate.


(2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează de autorităţile
administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor locale.


(3) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează prin crearea şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-
edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.


(4) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă.







Articolul 5. Competenţa Guvernului
(1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare


conform programului de guvernare.
(2) Guvernul îşi exercită atribuţiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prin:
a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative privind reglementarea activităţii


serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu


concepţiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;
c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a mecanismelor specifice economiei de


piaţă, crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării.
(3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciului public


de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi asocierii unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea şi
exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin intermediul
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe tehnice şi/sau financiare, metodologice şi
consultativ-informaţionale, în condiţiile legii.


Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către Agenţia Naţională pentru


Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). Agenţia îşi exercită atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Agenţia va:
- elabora şi aproba Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare
furnizate de către operatori;
- elabora şi aproba Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- elabora şi aproba Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- elabora şi aproba Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor
utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;
- elabora şi aproba Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului
tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.
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Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează de către:
a) serviciul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
b) organul de protecţie a mediului înconjurător;
c) serviciul de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă;
d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii.


Articolul 10. Principiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în baza


următoarelor principii:
a) securitatea serviciului furnizat;
b) politica tarifară adecvată;
c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat;
d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu patronatele, sindicatele, consumatorii şi cu


asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi ale regionalizării serviciului;
e) dezvoltarea durabilă;
f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al tuturor consumatorilor, pe baze


contractuale;
g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi al sănătăţii


populaţiei.


Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se realizează prin:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează prin decizia


autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a organului central de specialitate în calitatea lor de fondatori.
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Articolul 14. Atribuţiile operatorului
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului,


de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:
a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor


uzate;
b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare pînă la punctul de delimitare


a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu
respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;


c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de protecţie a
construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor
uzate;


d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin intermediul sistemelor
publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare şi cu
concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de
canalizare, în staţia de epurare sau în emisar;


e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă a condiţiilor indicate în
autorizaţia de utilizare a apei;


f) întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră;


g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă legalizate, adecvate şi verificate
metrologic conform cerinţelor prevăzute în Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995;


h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor,
pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, de combustibil,
de energie electrică, precum şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;


i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei şi prin promovarea reutilării
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
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Articolul 15. Obligaţiile operatorului
(1) Operatorul este obligat:
a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale, după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor suportate;


c) să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a
motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în contracte;


d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice locale, autorităţii centrale de specialitate, precum şi


Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanţilor acestora la toate documentele ce conţin
informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi
autorităţii administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea desfăşurată;


f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe care operatorul o desfăşoară şi
pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare a gestiunii;


g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege.
(2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele


căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniu, inclusiv a
prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie;


b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinînd cont de punctele de delimitare
a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale;


c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte
indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea
serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;
d) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile


calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu privire
la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;


e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative,
despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie
şi întreţinere;







f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor
produse în reţelele sale;


g) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art.
26;


h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza tarifelor
aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării metrologice periodice, sau
în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă
consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);


i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea
serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la
cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi
plătite de aceştia;


j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din
vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare;


k) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de
avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile
cauzate.


(3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea,
eficienţa şi continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, normele de securitate
şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu
consumatorii.
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Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă
(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru satisfacerea cu prioritate a


necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, agenţilor economici, precum şi, în lipsa apei tehnologice,
pentru combaterea şi stingerea incendiilor.


(2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate
prevăzute în normele tehnice şi în reglementările legale în vigoare, precum şi parametrii de debit şi de presiune precizaţi în
condiţiile tehnice eliberate de către operator şi în contractele de furnizare a serviciului respectiv.


(3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în prevederile planului
urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul
urbanistic general actualizat sau de planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea
condiţiilor tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a reţelelor.


(4) La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren
public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei
legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct
operatorului în conformitate cu decizia consiliului local.


(5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt asiguraţi cu apă în volum
deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia
cazurilor în care se obţine acordul operatorului coordonat cu autoritatea administraţiei publice locale cînd:


a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanţă strategică şi pentru
funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale;


b) cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.
(6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerţul sezonier, a celor pentru amenajarea


teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor aflate în construcţie, operatorul are dreptul să permită
construcţia reţelelor şi a instalaţiilor provizorii. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul
furnizat se va efectua conform indicilor contorului.


(7) Racordarea reţelelor şi a instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă.
(8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită de normele în construcţii în vigoare


sau în canale subterane. Instalarea reţelelor la suprafaţa terenului se permite numai în cazul în care reţelele respective urmează
a fi folosite doar în perioada caldă a anului.
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Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică
(1) Pentru satisfacerea necesităţilor, cum sînt stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea pieţelor şi a


străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al
unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică.


(2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu apă, fie
prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori.


(3) Se interzice orice legătură sau interconectare a reţelelor de alimentare cu apă tehnologică cu reţelele de
alimentare cu apă potabilă şi/sau cu reţelele fîntînilor arteziene.


Articolul 21. Alimentarea cu apă în situaţii excepţionale
(1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor în situaţii excepţionale


(avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu actele legislative şi cu
alte acte normative în vigoare.


(2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamităţi naturale şi/sau de catastrofe tehnogene, distribuţia apei se va
efectua conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. Acest
program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse mijloace (mass-media, telefon, afişare la utilizator
etc.).
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Articolul 22. Evacuarea apelor uzate
(1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să


nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în
vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:


a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare;
b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de


inhibarea proceselor de epurare;
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a


sistemului;
e) apariţia pericolelor de explozie.
(2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile


de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în documentele de mediu eliberate de
autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel
încît să se garanteze protecţia şi conservarea mediului.


(3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile industriale sau
de la alţi consumatori neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie a apei se poate aproba numai
în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe
impurificatoare şi doar dacă apele uzate nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.


(4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a
apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau în vederea
valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.


(5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza autorizaţiilor de
racordare şi/sau de deversare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează şi exploatează sistemele de
canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor recepţionate şi al contractelor de furnizare a serviciului de canalizare
încheiate. O condiţie obligatorie pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate agenţilor economici care
dispun de fîntîni arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei conform Legii apelor nr.
272 din 23 decembrie 2011.
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(6) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare sau
pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilită de către operator, la care se
anexează:


a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul Ecologic de Stat – pentru unităţile economice noi sau
retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de
racordare);


b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;
c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);
d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate;
e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate;
f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de


ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau
cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei
de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice;


g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;
h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate


evacuate în reţeaua publică şi de respecatare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate şi a regimului de deversare a
apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);


i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi componenţa
acestora;


j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru prelevarea probelor de
ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective.


(7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale
localităţilor, precum şi a concentraţiilor maximal admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator,
reieşind din normativele deversării limitat admisibile în emisari, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


(8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor,
solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi
datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul
reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor
uzate şi graficul orar de evacuare a acestora.
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(9) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou-
construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului respectiv, construit în
conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale
instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. În cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în
reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează autorizaţia de conectare şi
deversare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare care trebuie să asigure eficienţa de epurare
necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii.


(10) La perfectarea autorizaţiei de deversare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare,
operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de consumatorul apei, luînd în calcul:


a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală a
consumatorului;


b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare ale
grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);


c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă tehnologică
sau pentru alte folosinţe;


d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de
ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare;


e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele
tehnologice ale întreprinderii;


f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate;
g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor industriale uzate.


(11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen de 20 de
zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor prevăzute de actele normative în vigoare
în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează autorizaţia de deversare a apelor uzate şi încheie contractul de furnizare
a serviciului public de canalizare.


(12) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic
pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru
efectuarea activităţilor indicate la alin. (10) lit. c) şi d), după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de
valabilitate a autorizaţiei. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de
canalizare a localităţii sau în cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.







LEGEA Nr. 303 din 13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare


(13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată, pentru
care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.


(14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de
vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea respectivă, cu indicarea cauzelor
neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia
de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate la tarife majorate. Contractul
poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezerve necesare pentru a efectua
epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de
epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.


(15) Eliberarea autorizaţiei de deversare a apelor uzate şi încheierea contractului privind evacuarea apelor uzate în
sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a
staţiei de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de
evacuare a apelor uzate epurate în emisar.


(16) Orice modificare a indicatorilor normativi de calitate şi/sau a regimului de deversare a apelor uzate în sistemul
de canalizare al localităţii, stabiliţi în contractul de furnizare a serviciului de canalizare, atrage sancţiuni stipulate în contract.


(17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, ale căror volum
şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare
pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.


(18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5),
precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarife diferenţiate,
calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în
contractul obligatoriu – conform modalităţii stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru
poluarea mediului şi prin alte acte legislative în vigoare.


(19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a materialelor ce au provocat ieşirea,
parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul
în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


(20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată.
(21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent economic din teritoriul


respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia ecologică teritorială reieşind din normativele
deversărilor limitat admisibile.







LEGEA Nr. 303 din 13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare


Articolul 30. Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
(1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat prin sistemele de alimentare cu apă 


şi de canalizare trebuie să corespundă, la branşamentele consumatorului, indicatorilor de calitate stabiliţi în 
Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de 
Agenţie, sau, după caz, de autoritatea administraţiei publice locale.


(2) Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat 
consumatorilor se stabilesc în funcţie de necesităţile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare, de investiţiile efectuate şi de cele care sînt necesare de a fi efectuate, de 
eficienţa acestora şi reieşind din practica internaţională.


Articolul 38. Responsabilităţi şi sancţiuni
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau


penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate, după caz, au dreptul să


sancţioneze operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul în care acesta furnizează
servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate aprobaţi în conformitate cu actele normative în vigoare.


Articolul 39. Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu


prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării


prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege şi vor aduce actele lor normative în
concordanţă cu prezenta lege.







Acte necesare pentru eliberarea licenţei pentru serviciul public de alimentarea cu apă și de canalizare:


*Pentru obţinerea sau prelungirea licenţei pentru serviciul public de alimentarea cu apă și de
canalizare, conducătorul întreprinderii, sau persoana împuternicită de acesta, depune la ANRE personal sau prin scrisoare
recomandată o Declaraţie, cerere reperfectare de modelul stabilit de ANRE, semnată de persoana care depune declaraţia.


*Solicitanţii licenţelor pentru activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,
anexează la declaraţie următoarele documente:


1) Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător);
2) Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei
privind eliberarea/prelungirea licenţei;
3) Demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corectitudinea desfăşurării activităţii în domeniul
securităţii industriale (art.8 alin.(1), lit. a) din Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase);
4) Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 alin.(1), lit. b)
din Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase);
5) Raportul financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în
cazul iniţierii activităţii de întreprinzător (art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare);
6) Documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, după caz (Contractul de
transmitere în gestiune a obiectivelor, Decizia autorităţii publice locale privind transmiterea obiectivelor la balanţa întreprinderii,
Actul de recepţie finală, contractul de cumpărare, cesiune, închiriere etc.) ( art. 32 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 303 din 13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
7) Documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă ( art. 32 alin. (3) lit.
d) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
8) Avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei consumului de apă (art. 32 alin. (3) lit. e) din
Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare);
9) Copia buletinului de identitate al conducătorului/managerului;
10) Procura, după caz (art. 10 alin. (1) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător).


Notă: Toate documentele menţionate mai sus se depun în copie, cu prezentarea originalelor acestor documente pentru confirmarea veridicităţii copiei
documentului depus.







LEGEA Nr. 272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 2. Obiectivele legii şi domeniul ei de aplicare


(1) Prezenta lege reglementează relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi stabileşte norme referitoare la asigurarea
persoanelor fizice şi juridice cu apă potabilă, la funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la calitatea ei,
răspunderea pentru încălcări în acest domeniu.


(2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra organelor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale,
asupra proprietarilor de sisteme de alimentare cu apă potabilă şi consumatorilor de apă potabilă, întreprinderilor şi organizaţiilor
care efectuează proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, asupra organelor de stat care
exercită controlul şi supravegherea în domeniul alimentării cu apă potabilă, precum şi asupra persoanelor fizice şi juridice a căror
activitate poate influenţa calitatea apei în sursele şi sistemele de alimentare cu apă potabilă.


(3) Relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi asigurarea conformităţii calităţii apei potabile cu normele stabilite sînt
reglementate de prezenta lege, de legile privind protecţia mediului înconjurător privind protecţia consumatorilor, privind
asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, de Codul apelor, de regulile şi normele sanitare, precum şi de alte acte
normative.
CAPITOLUL III – CALITATEA APEI POTABILE
Articolul 9. Normele de calitate


(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă normelor stabilite în actele normative în vigoare.
(2) Normele sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
(3) Normele de calitate ale apei potabile se asigură prin:
a) alegerea sursei corespunzătoare de alimentare cu apă potabilă şi a tehnologiei de tratare a apei;
b) folosirea de materiale, reactivi şi utilaj certificaţi;
c) respectarea regulilor de control al calităţii apei potabile, realizarea de programe-model şi de programe de lucru care să


corespundă condiţiilor locale, monitorizarea calităţii apei;
d) protecţia surselor de alimentare cu apă potabilă împotriva poluării lor întîmplătoare sau intenţionate;
e) alte acţiuni.
(4) Derogările de la prevederile actelor normative privind calitatea apei potabile pot fi permise temporar numai de autorităţile


administraţiei publice locale, de comun acord cu organele de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologică, cu condiţia că
derogările nu se fac referitor la parametrii microbiologici, toxicologici şi că ele nu prezintă riscuri pentru sănătatea omului.


(5) Furnizorii de apă potabilă sînt obligaţi să informeze populaţia despre nivelul depăşirii, în apa potabilă furnizată, a
conţinutului de ingredienţi supuşi monitorizării obligatorii în conformitate cu actele normative şi cu standardele în vigoare.


(6) Normele de calitate ale apei potabile şi ale surselor de alimentare cu apă potabilă se reexaminează cel puţin o dată în 5 ani.
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CAPITOLUL III – CALITATEA APEI POTABILE
Articolul 11. Controlul calităţii apei potabile


(1) Controlul calităţii tratării şi dezinfectării apei potabile în procesul ei de producţie îl efectuează laboratoarele specializate,
atestate sau acreditate în modul stabilit, ale întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu
apă potabilă. Dacă întreprinderea nu are laborator, controlul poate fi efectuat, în bază de contract, la alte laboratoare care dispun
de acest drept.


(2) Programele-model şi regulile de control al calităţii apei potabile sînt stabilite în standardele de stat.
(3) Programele de lucru privind controlul calităţii apei potabile sînt elaborate de întreprinderile care exploatează sisteme


centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, ţinîndu-se cont de condiţiile locale, de comun acord cu organele
teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică.


(4) Controlul calităţii apei potabile se efectuează cel puţin o dată în an de către serviciile sanitaro-epidemiologice din contul
proprietarului sistemului de alimentare cu apă potabilă.
Articolul 12. Supravegherea de stat


(1) Supravegherea de stat în domeniul alimentării cu apă potabilă se efectuează de către:
a) organele supravegherii sanitaro-epidemiologice - asupra calităţii apei potabile, conformităţii ei cu normele sanitaro-igienice, cu


standardele, asupra stării sanitaro-epidemiologice a surselor de apă potabilă şi a zonelor de protecţie sanitară, asupra respectării
regulilor sanitare de organizare şi întreţinere a obiectivelor de alimentare cu apă potabilă;


b) organele standarde, metrologie şi supraveghere tehnică - asupra respectării standardelor de stat de calitate a apei potabile,
metodelor de control, regulilor de certificare a apei potabile, regulilor şi normelor de exploatare a surselor de ape subterane;


c) organele de supraveghere în domeniul arhitecturii şi construcţiilor - asupra respectării regulilor şi normelor în construcţie la
proiectarea şi construirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;


d) organele de protecţie a mediului înconjurător, serviciile de administrare şi supraveghere a resurselor de apă - asupra stării
surselor de alimentare cu apă potabilă, evidenţei volumului de apă folosit pentru alimentarea cu apă potabilă.
Articolul 13. Informarea în problemele alimentării cu apă potabilă


(1) Consumatorii de apă potabilă au dreptul la informaţii autentice privitoare la calitatea ei, publicate în mass-media.
(2) Informarea periodică privitor la calitatea apei potabile se face gratuit de către întreprinderile de exploatare a sistemelor de


alimentare cu apă potabilă şi de organele care exercită supravegherea de stat asupra conformităţii calităţii apei potabile normelor
stabilite.


(3) În cazul cînd calitatea apei nu corespunde normelor la indicatorii care pot prejudicia sănătatea oamenilor, proprietarii de
sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, întreprinderile care le exploatează şi organele supravegherii de
stat sînt obligaţi să sisteze furnizarea apei şi să informeze de urgenţă consumatorii, să stabilească termenele de înlăturare a acestei
necorespunderi şi măsurile de precauţie.


(4) Informarea despre întreruperile din alimentarea cu apă potabilă se efectuează gratuit prin mass-media de către întreprinderile
care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă.







Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
(1) Prezenta lege reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe 


generale de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de organizare a 
sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.


(2) Scopul prezentei legi este asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea maximă a potenţialului de 
sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieţi prin efortul organizat al societăţii în vederea prevenirii 
îmbolnăvirilor, protejării şi promovării sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirii calităţii vieţii.


Articolul 39. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă
(1) Calitatea apei potabile livrată populaţiei nu trebuie să prezinte riscuri pentru sănătatea umană.
(2) Cantitatea de apă potabilă livrată populaţiei trebuie să satisfacă necesităţile fiziologice şi gospodăreşti ale 


acesteia.
(3) Persoanele juridice sînt obligate să întreprindă măsuri de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă 


potabilă şi de canalizare.


Articolul 40. Sursele de folosire a apei
(1) Calitatea apei din sursele utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă, sursele de apă minerală, sursele de 


apă destinate satisfacerii nevoilor gospodăreşti, de recreere ale populaţiei, de irigare a culturilor agricole 
trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei sanitare aplicabile.


(2) Sursele de apă utilizate sînt supuse autorizării sanitare.
(3) În jurul tuturor tipurilor de surse de apă se stabilesc zone de protecţie sanitară.
(4) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să sisteze în mod independent distribuirea sau utilizarea apei în 


cazul în care calitatea apei din sursă nu corespunde regulamentelor sanitare.


Legea nr. 10 din 03.02.2009
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice







1. Prezentele Norme reglementează calitatea apei potabile, avînd drept obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor
prin excluderea oricărui tip de contaminare a apei potabile, asigurîndu-i calitatea de apă curată şi sanogenă.


2. În sensul prezentelor Norme, următorii termeni se definesc astfel:


2.1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:
a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori în alte
scopuri casnice, indiferent de origine şi de faptul că este furnizată prin reţea de distribuţie, din sursă sau
rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau
comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobă folosirea apei în scopuri tehnologice,
demonstrîndu-se că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;
c) apa provenită din surse locale, precum fîntîni, izvoare etc., folosită pentru băut, prepararea hranei sau în alte
scopuri casnice. Ministerul Sănătăţii poate face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără a fi pusă
în pericol sănătatea consumatorilor.


2.2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi
dispozitivelor instalate între robinetele de apă, utilizată, în mod obişnuit, pentru consumul uman, precum şi
reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai în cazul în care acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de
apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


HG nr. 934 din 15.08.2007
Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor 


minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”
Anexa nr. 2 ,,Norme sanitare privind calitatea apei potabile”







3. Dispoziţiile prezentelor Norme nu se aplică următoarelor tipuri de ape:
apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
apelor medicinale potabile care au proprietăţi terapeutice notificate, în condiţiile legii, prin reglementări sau
procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.


3.1. Se exceptează de la prevederile prezentelor Norme:
a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, în cazul în care Ministerul Sănătăţii aprobă folosirea şi
calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;
apa potabilă provenită de la producătorii de apă individuali, care furnizează mai puţin de 5 m3 în medie/zi sau
care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care producerea apei constituie o parte a
unei activităţi comerciale sau publice.
3.2. În acest caz, centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică vor informa populaţia despre
respectivele exceptări şi despre orice măsuri ce pot fi luate în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse
rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se constată că, prin calitatea ei, o astfel
de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor da de îndată
recomandările de rigoare, conform Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice privind supravegherea şi
monitorizarea calităţii apei potabile.


HG nr. 934 din 15.08.2007
Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor 


minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”
Anexa nr. 2 ,,Norme sanitare privind calitatea apei potabile”
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Prezenta lege, parţial armonizată cu directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor


urbane reziduale şi nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui
cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei
pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din
16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării,
protecţiei şi folosinţei apelor.
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul legii


Scopul prezentei legi îl constituie:
a) crearea unui cadru legal pentru gestionarea, protecţia şi folosinţa eficientă a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane în baza


evaluării, planificării şi luării deciziilor în mod participativ;
b) stabilirea drepturilor de folosinţă a apei şi promovarea investiţiilor în domeniul apelor;
c) stabilirea mecanismelor de protecţie a stării apelor, prevenirea oricărei degradări ulterioare a apelor, protecţia şi restabilirea mediului


acvatic, convergenţa treptată şi sistematică a protecţiei şi a gestionării lor cu cerinţele europene;
d) prevenirea deteriorărilor ulterioare, conservarea şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice şi, în ceea ce priveşte necesităţile lor de
apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede care depind în mod direct de ecosistemele acvatice;
e) asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă de suprafaţă şi cu apă subterană de calitate bună, faptul acesta fiind necesar pentru o


utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei;
f) stabilirea unei baze legale de cooperare internaţională în domeniul gestionării şi protecţiei în comun a resurselor de apă.


Articolul 3. Obiectul de reglementare a legii
(1) Prezenta lege reglementează:
a) gestionarea şi protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv măsurile de prevenire şi de combatere a inundaţiilor, a


eroziunii şi măsurile de contracarare a secetei şi a deşertificării;
b) activităţile care au impact asupra apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv captarea şi folosinţa apei, deversarea apelor uzate


şi a poluanţilor, alte activităţi care ar putea dăuna calităţii apelor.
(2) Următoarele activităţi sînt reglementate şi prin legi speciale:
a) folosinţa apelor minerale naturale şi minerale medicinale, inclusiv termale;
b) siguranţa digurilor şi altor structuri hidrotehnice;
c) constituirea asociaţiilor de utilizatori de apă pentru irigare, precum şi transferul şi utilizarea infrastructurii pentru irigare de către


asemenea asociaţii;
d) pescuitul şi acvacultura, cu excepţia deversărilor de poluanţi provenite de la instalaţiile de acvacultură şi introducerii substanţelor


periculoase în apă reglementate de prezenta lege;
e) asigurarea aprovizionării cu apă, a deversării apelor uzate şi a serviciilor de tratare a apei pentru populaţie, comerţ şi industrie.
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CAPITOLUL IV – FOLOSINŢA APELOR ŞI AUTORIZAREA FOLOSINŢEI APELOR


Articolul 21. Folosinţa apelor
(1) Se consideră folosinţă a apelor următoarele activităţi:
a) captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă sau dintr-un corp de apă subterană,


transportul şi folosinţa ulterioară a apei;
b) îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui baraj sau al altor construcţii şi instalaţii


hidrotehnice;
c) colectarea, tratarea şi evacuarea apei uzate;
d) devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de apă într-un corp de apă;
e) modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de apă;
f) construirea de structuri permanente pe terenul fondului de apă.
(2) Utilizatorii de apă sînt obligaţi:
a) să folosească apa în mod raţional şi econom;
b) să întreprindă măsuri pentru protecţia apelor împotriva poluării;
c) să respecte drepturile altor utilizatori de apă;
d) să ţină evidenţa apei folosite şi să o raporteze, conform unui regulament aprobat de Guvern.
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Articolul 22. Folosinţa generală a apei
(1) Se consideră folosinţă generală şi nu necesită autorizaţie de mediu pentru folosinţă specială


utilizarea apei în următoarele scopuri:
a) consumul uman şi alte necesităţi casnice;
b) adăparea animalelor fără utilizarea de structuri permanente;
c) irigarea terenurilor de pe lîngă casă;
d) scăldatul şi agrementul;
e) captarea şi folosinţa apei pentru lupta împotriva incendiilor sau în orice altă situaţie de urgenţă.


(2) Irigarea efectuată de către o persoană aprovizionată legal cu apă printr-un sistem centralizat de
irigare gestionat de o asociaţie a utilizatorilor de apă pentru irigare sau de o altă persoană care deţine
autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei nu necesită o astfel de autorizaţie.


(3) Folosinţa apei pentru scăldat şi agrement poate fi limitată sau interzisă:
a) de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau de alte organe ale administraţiei


publice abilitate în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau într-o zonă de protecţie
stabilită în conformitate cu legislaţia;


b) de titularul unei autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei în conformitate cu condiţiile
autorizaţiei.


(4) La sesizarea autorităţii administraţiei publice abilitate, organul central al administraţiei publice
în domeniul mediului poate limita sau interzice temporar folosinţa generală a apei în cazul în care există un
pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau un pericol pentru starea apelor şi echilibrul ecologic.


(5) Precipitaţiile atmosferice care cad pe terenurile private pot fi folosite de către proprietar în
conformitate cu dispoziţiile Codului civil.


(6) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să asigure accesul la
folosinţa generală a apei indicată la alin. (1).


(7) Dreptul la folosinţa generală a apei nu implică dreptul de trecere printr-un teren privat decît în
condiţiile prevăzute de Codul civil.
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Articolul 23. Folosinţa specială a apei
(1) Folosinţa apei care nu cade sub incidenţa art. 22 se consideră folosinţă specială şi


poate fi efectuată numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei.
(2) Sînt considerate folosinţă specială a apei şi următoarele activităţi:
a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru


aprovizionarea cu apă destinată consumului uman;
b) captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în


scopuri tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie;
c) captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare;
d) folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură;
e) deversarea apelor uzate;
f) utilizarea apei pentru generarea de energie hidro-electrică;
g) exploatarea de pontoane, debarcadere şi de alte structuri hidraulice pe terenul


fondului de apă;
h) dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi a zonelor de agrement.
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Articolul 25. Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei


(1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se înaintează instituţiei competente.
(2) Lista actelor necesare solicitantului pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei include:
a) documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, asupra


construcţiilor hidrotehnice, precum şi asupra altor construcţii destinate folosinţei apelor;
b) planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, a construcţiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantităţii


de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor;
c) paşaportul prizei de apă;
d) regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
e) calculele privind cantitatea de apă care urmează a fi folosită şi volumul de ape uzate;
f) planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
g) rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
h) contractul pentru folosirea sectorului de subsol;
i) contractul de transportare şi receptare a apelor uzate pentru epurare, în cazul lipsei propriului sistem de evacuare şi


epurare a apelor uzate;
j) dovada publicării în presa locală a anunţului prevăzut la alin. (4) cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu


pentru folosinţa specială a apei.
(3) În cazul folosinţei apei care implică deversarea apelor uzate, se aplică dispoziţiile art. 41 alin. (1).


(3') În dependenţă de tipurile de folosinţă specială a apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa
specială a apei solicitantul anexează:


a) pentru activităţile specificate la art. 23 alin. (2) lit. a), b) şi d) – actele prevăzute la alin. (2) lit. a)–j) din prezentul articol;
b) pentru activitatea specificată la art. 23 alin. (2) lit. c) – actele prevăzute la alin. (2) lit. a)–h) şi j) din prezentul articol;
c) pentru activitatea specificată la art. 23 alin. (2) lit. e) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b), d), e), g) şi j) din prezentul articol;
d) pentru activitatea specificată la art. 23 alin. (2) litera f) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) – f) şi j) din prezentul articol;
e) pentru activităţile specificate la art. 23 alin. (2) lit. g) şi h) – actele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d), f), g) şi j) din prezentul


articol.
(4) Solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să publice în presa locală un anunţ cu privire


la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, precum şi să îl afişeze la primăria din localitate.
Orice persoană fizică sau persoană juridică ce are obiecţii la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa
specială a apei poate notifica în scris instituţiei competente în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.







LEGEA apelor Nr. 272 din 23.12.2011


(5) Instituţia competentă, în termen de 30 de zile de la primirea cererii:
a) coordonează, prin procedura ghişeului unic, condiţiile de folosinţă a apei cu autorităţile de


supraveghere a sănătăţii publice, de gestionare a apelor, de folosire a resurselor minerale, de protecţie a
mediului, de protecţie a resurselor biologice acvatice, precum şi cu autorităţile de supraveghere sanitar-
veterinară, de protecţie civilă şi situaţii excepţionale, conform unui regulament aprobat de Guvern;


b) organizează, în comun cu autorităţile specificate la lit. a), inspectarea corpului de apă, a
construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor indicate în cerere.


(6) Instituţia competentă plasează pe site-ul său oficial cererile de eliberare a autorizaţiei de mediu
pentru folosinţa specială a apei şi organizează, după caz, audieri publice cu privire la numitele cereri dacă
acestea din urmă implică un impact semnificativ asupra mediului sau dacă au fost prezentate obiecţii conform
alin. (4).


(7) Termenul maxim de examinare a cererii şi de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa
specială a apei este de două luni. În cazul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei pe termen lung,
termenul poate fi prelungit cu două luni.


(8) Termenul indicat la alin. (7) curge din momentul prezentării de către solicitant a tuturor
documentelor necesare, conform prezentei legi.


Articolul 26. Termenul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se eliberează pentru un termen de 12 ani, cu


excepţia cazurilor în care:
a) autorizaţia este cerută pentru un termen mai scurt;
b) autorizaţia este cerută pentru un termen lung în temeiul alin. (2).


(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei pe termen lung se eliberează pentru 25 de
ani în cazul în care solicitantul se obligă să facă o investiţie pe termen lung avînd ca obiect construcţia,
îmbunătăţirea sau reabilitarea:


a) unui baraj în scopuri hidroenergetice sau de altă natură;
b) unei construcţii hidrotehnice sau instalaţii pentru tratarea şi furnizarea apei potabile.
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Articolul 27. Eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, inclusiv pe termen lung, se eliberează cu


titlu gratuit de către instituţia competentă.
(2) La examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se vor


lua în considerare:
a) planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant;
b) obligaţiile Republicii Moldova asumate în conformitate cu tratatele internaţionale;
c) priorităţile la folosinţa apei aplicabile în cadrul districtului bazinului hidrografic relevant;
d) conţinutul expertizelor ecologice sau de evaluare a impactului asupra mediului cerute de lege;
e) utilizarea celor mai bune tehnici disponibile;
f) obiecţiile scrise, precum şi concluziile audierilor publice referitoare la cerere.


(3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei nu se eliberează dacă aceasta ar afecta
negativ:


a) folosinţa apei de către orice persoană fizică sau persoană juridică ce deţine autorizaţie de mediu pentru
folosinţa specială a apei;


b) cerinţele de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 sau obiectivele de mediu pentru ape
menţionate la art. 38;


c) cerinţele minime pentru debit salubru.
(4) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se înscrie în Registrul autorizaţiilor de


mediu pentru folosinţa specială a apei, în conformitate cu prevederile art. 15.
(5) Decizia de eliberare sau de refuz al eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei


poate fi atacată în instanţă de contencios administrativ, fără a fi necesară procedura prealabilă.
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Articolul 28. Conţinutul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei trebuie să prevadă:
a) scopul în care va fi folosită apa;
b) volumul de apă pe care titularul ei este în drept să îl capteze, să îl îndiguiască, să îl devieze şi să îl


folosească, prin referire fie la un volum fix, fie la o cotă-parte din flux;
c) volumul fluxului de restituţie, dacă este cazul, locul în care fluxul de restituţie va fi deversat.
(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte următoarele condiţii


generale:
a) folosinţa raţională a apei în scopul specificat;
b) prevenirea poluării apei;
c) instalarea echipamentelor de măsurare a volumului de apă folosită;
d) furnizarea informaţiei cu privire la volumul de apă folosit;
e) respectarea normelor de deversare;
f) asigurarea zonelor de protecţie sanitară a sursei de apă;
g) respectarea cerinţelor igienice de calitate a apei.
(3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte anumite condiţii


speciale privind:
a) modul în care va fi folosită apa;
b) variaţiile sezoniere sau temporale de folosinţă a apei;
c) luarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi întreprinderea unor alte măsuri de protecţie a


mediului;
d) gestionarea eficientă şi protecţia apelor.
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CAPITOLUL V - PROTECŢIA APELOR
Articolul 34. Interzicerea poluării apelor
(1) Deversarea, introducerea de poluanţi într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă subterană,


în terenurile fondului de apă sau în terenurile din care este posibilă scurgerea într-un corp de apă de
suprafaţă sau într-un corp de apă subterană sînt interzise, cu excepţia cazurilor în care se efectuează în
conformitate cu condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia de mediu pentru folosinţa
specială a apei.


(2) Substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură,
dar care nu produc impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară
obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.


(3) Zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă din apele de suprafaţă şi din apele subterane se
stabilesc conform unui regulament aprobat de Guvern.


Articolul 35. Substanţele prioritar periculoase
Lista substanţelor prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului sporit pe care îl


prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de apă subterane sau
pe terenuri ale fondului de apă se aprobă de Guvern.


Articolul 36. Cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase
(1) Cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît substanţele prioritar periculoase


prevăzute la art. 35, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern, care va prevedea:
a) valorile-limită de emisie;
b) controlul asupra emisiei şi cerinţele tehnice de epurare a deşeurilor lichide şi a efluenţilor înainte de


deversarea acestora, inclusiv cerinţele de utilizare a celor mai bune tehnici disponibile;
c) monitorizarea şi cerinţele de raportare.
(2) Conţinutul celor mai bune tehnici disponibile se aprobă de organul central al administraţiei publice în


domeniul mediului.
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Articolul 37. Cerinţele de calitate a mediului pentru ape
(1) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape trebuie să prevadă, fără a se limita la ele, valori de


temperatură, de aciditate/alcalinitate, de oxigen dizolvat, parametri chimici şi microbiologici. Cerinţele se
stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern. Regulamentul trebuie să conţină şi prevederi referitor la:


a) cerinţele de monitorizare a calităţii apelor, inclusiv la metodele de măsurare, de prelevare a probelor,
la frecvenţa analizelor şi a procedurilor, la cerinţele de gestionare a datelor;


b) publicitatea informaţiei privind respectarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape;
c) clasificarea apelor prin referinţă la cerinţele de calitate a mediului pentru ape stabilite în conformitate


cu alin. (3);
d) interzicerea folosinţei apei în anumite scopuri din corpurile în care apa nu corespunde cerinţelor


stabilite;
e) impunerea măsurilor de remediere care urmează a fi întreprinse pentru asigurarea conformităţii cu


cerinţele de calitate a mediului pentru ape, inclusiv la elaborarea unor planuri de gestionare şi de remediere
prin intermediul unor procedee participative care implică publicul şi/sau utilizatorii apelor respective.


(2) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape sînt stabilite în conformitate cu alin. (1) pentru toate
resursele de apă, precum şi pentru:


a) folosinţa unor anumite corpuri de apă;
b) activităţile care sînt autorizate sau care au loc în corpurile de apă de la lit. a);
c) corpurile de apă identificate în conformitate cu alin. (3), care necesită protecţie în vederea susţinerii


unor anumite activităţi.
(3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului identifică apele sau corpurile de apă


cărora le sînt aplicabile cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau care au nevoie de protecţie în
vederea susţinerii unor anumite activităţi în aceste zone, în conformitate cu o procedură stabilită de
Guvern.


(4) Identificarea efectuată în conformitate cu alin. (3) se ia în considerare la revizuirea planului de
gestionare a districtului bazinului hidrografic.
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Articolul 39. Cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane
Cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor


de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite


sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în
care se deversează apele uzate epurate;


b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile;
c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie


să aibă loc pe baza unui acord, cu excepţia cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic;
d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;
e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, în plus faţă de cerinţele


de raportare;
f) alte aspecte relevante.


Articolul 40. Cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile rurale
Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv cerinţele


de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a
proceselor adecvate, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.


Articolul 41. Reglementarea deversării apei uzate
(1) În cazul în care folosinţa apei implică deversarea apei uzate sau un alt proces de poluare a apei, la cererea de eliberare


a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se anexează:
a) descrierea procesului de deversare;
b) expertiza ecologică a documentaţiei de proiect pentru procesul de deversare;
c) descrierea cantităţii şi compoziţiei poluanţilor care urmează să fie deversaţi;
d) descrierea metodelor propuse de monitorizare a deversării.
(2) La examinarea cererii menţionate la alin. (1), instituţia competentă:
a) aplică cerinţele de deversare relevante adoptate în temeiul art. 36, cu excepţia cazurilor în care realizarea cerinţelor


de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 şi a obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38 impune
condiţii mai severe şi, prin urmare, controale de emisie mai stricte;


b) ia în considerare impactul deversării solicitate asupra altor utilizatori de apă;
c) consultă organele abilitate în cazul deversării în surse de apă potabilă şi în zone de agrement.
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Articolul 42. Condiţiile autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate
(1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate, pe lîngă prevederile


art. 28, trebuie să conţină:
a) valorile-limită de emisie în ceea ce priveşte fiecare substanţă a cărei deversare este autorizată;
b) descrierea locului de amplasare a construcţiilor de deversare, descrierea caracteristicilor acestora;
c) obligativitatea monitorizării de către titularul autorizaţiei, precum şi frecvenţa cu care informaţiile


monitorizării urmează să fie furnizate către instituţia competentă;
d) descrierea proceselor de epurare sau de epurare prealabilă la care trebuie să se supună deşeurile sau poluanţii


înainte de deversare;
e) descrierea construcţiei, exploatării şi întreţinerii oricărei structuri care este necesară pentru epurarea sau


epurarea prealabilă a deşeurilor şi a poluanţilor ori care controlează modul sau locul lor de deversare;
f) aspectele necesare minimalizării sau prevenirii poluării corpurilor de apă, realizării cerinţelor de calitate a


mediului pentru ape şi a obiectivelor de mediu pentru ape, inclusiv variaţiile sezoniere sau de altă natură cu privire
la cantitatea sau la concentraţia de poluanţi care poate fi deversată.


(2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate poate preciza
termenul-limită de reducere progresivă a cantităţii şi/sau a concentraţiei de poluanţi care poate fi deversată.


(3) Condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se
revizuiesc la fiecare 3 ani.


(4) Titularul autorizaţiei înaintează instituţiei competente cerere de revizuire cu cel puţin 3 luni înainte de
expirarea termenului de 3 ani. La cerere se anexează descrierea procesului de deversare şi copia rapoartelor de
monitorizare furnizate conform alin. (1) lit. c).


(5) În baza cererii menţionate la alin. (4), instituţia competentă revizuieşte condiţiile de deversare a apei uzate
prevăzute în autorizaţie, avînd ca scop îmbunătăţirea calităţii apei, şi modifică, atunci cînd este necesar, aceste
condiţii pentru a reduce cantitatea, tipul şi/sau concentraţia de poluanţi deversaţi:


a) ca rezultat al introducerii în legislaţie a unor valori-limită de emisie mai stricte;
b) pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de calitate a mediului pentru ape şi/sau cu obiectivele de mediu


pentru ape;
c) în virtutea schimbărilor produse în tehnologie în ceea ce priveşte cele mai bune tehnici disponibile.
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CAPITOLUL VI - FOLOSINŢA ŞI PROTECŢIA APELOR SUBTERANE
Articolul 45. Folosinţa apelor subterane
(1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi
cu apă menajeră este interzisă.
(2) În zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafaţă, dar există rezerve suficiente de ape
subterane, inclusiv cu proprietăţi potabile, se permite folosirea acestora în alte scopuri decît cel al
alimentării cu apă potabilă şi menajeră în baza unor reglementări aprobate de Guvern.
(3) Folosinţa apei subterane se efectuează numai în baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a
apei.
(4) Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în cazul în care
folosinţa apelor freatice se încadrează în folosinţa generală a apei conform art. 22.


Articolul 46. Calitatea apelor subterane
(1) Cerinţele de calitate a apelor subterane se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care
trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) obiectivele de gestionare a apelor subterane sau a corpurilor de apă subterană care pot prevedea, fără a
se limita la acestea, starea cantitativă şi chimică, concentraţia de poluanţi ca urmare a activităţilor umane,
asigurarea unui echilibru între captare şi realimentare;
b) cerinţele de calitate pentru apele subterane;
c) permisiunea realimentării şi stabilirea unor condiţii specifice de explorare şi de captare a apelor
subterane;
d) zonele sanitare ale sondelor.
(2) Măsurile de asigurare a respectării obiectivelor prevăzute la alin. (1) se elaborează în consultare cu
comitetul districtului bazinului hidrografic.
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CAPITOLUL VIII - ÎNTREŢINEREA CORPURILOR DE APĂ, A ZONELOR ŞI A FÎŞIILOR DE PROTECŢIE
Articolul 50. Întreţinerea corpurilor de apă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie


(1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi autorităţile administraţiei publice locale
asigură întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie ca un serviciu public
obligatoriu.


(2) Întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, care se bazează
pe respectarea obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38, include:


a) consolidarea malurilor de rîuri, a albiilor corpurilor de apă;
b) asigurarea capacităţii de evacuare a albiilor de rîuri şi înlăturarea aluviunilor excedentare;
c) înlăturarea vegetaţiei excesive din albia minoră;
d) întreţinerea apelor navigabile în stare navigabilă;
e) înlăturarea obiectelor şi a deşeurilor de la suprafaţa apei, de pe terenurile fondului de ape;
f) alte lucrări necesare.


(3) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor este responsabilă de întreţinerea corpurilor
de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor hidrotehnice stabilite de
Guvern.


(4) Autorităţile administraţiei publice locale, alţi posesori privaţi sînt responsabili de întreţinerea
corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor hidrotehnice
aflate în gestiunea lor.


(5) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi, după ce au fost preavizaţi, să permită trecerea
reprezentanţilor responsabili de întreţinere, precum şi transportarea şi depozitarea temporară a
materialelor şi a utilajelor necesare îndeplinirii atribuţiilor de întreţinere.


Articolul 51. Regimul juridic al zonelor şi al fîşiilor de protecţie
Modul de creare, regimul de folosinţă şi activitatea de ocrotire a zonelor şi a fîşiilor de protecţie a apelor


sînt reglementate prin lege specială.
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Articolul 52. Zonele de protecţie a apelor
(1) Zonele de protecţie a apelor sînt stabilite, în cazul în care acest lucru este necesar în interesul


public, în scopul:
a) protejării corpurilor de apă împotriva efectelor dăunătoare pentru asigurarea curentă sau viitoare a
aprovizionării publice cu apă;
b) protejării apei destinate captării pentru alimentare cu apa potabilă;
c) realimentării apelor subterane;
d) prevenirii efectelor nocive cauzate de scurgerea apei de ploaie, de eroziune, de introducere a
componentelor de sol, a îngrăşămintelor, a pesticidelor şi a erbicidelor în corpurile de apă.


(2) În zonele de protecţie a apelor, anumite activităţi sînt interzise sau sînt reglementate în
anumite condiţii conform legislaţiei. Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să permită organelor
competente realizarea măsurilor necesare, inclusiv a celor de monitorizare a apei şi a solului.


(3) În cazul în care măsurile luate în conformitate cu alin. (2) echivalează cu o expropriere, se
achită o despăgubire conform legii.


Articolul 53. Zonele umede
(1) Identificarea şi delimitarea ariilor sau a suprafeţelor calificate ca fiind zone umede se


efectuează conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
(2) Calităţile specifice şi importanţa zonelor umede trebuie să fie luate în considerare la punerea


în aplicare a prezentei legi şi la elaborarea planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.
(3) Nu se permite drenarea, utilizarea şi convertirea zonelor umede. Acestea trebuie utilizate


într-un mod durabil, astfel încît să fie protejate natura şi caracteristicile esenţiale.







În temeiul prevederilor Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011, au fost aprobate 16 Regulamente:


1. Regulamentul Cadastrului de stat al apelor – HG nr. 763 din 23.09.2013;
2. Regulamentul cu privire la planificarea gestionării secetei – HG nr. 779 din 04.10.2013;
3. Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă – HG nr. 802 din 09.10.2013;
4. Regulamentul cu privire la folosinţa apelor din acumulările de apă pentru necesităţile comunităţii, irigaţie şi
piscicultură – HG nr. 807 din 16.10.2013;
5. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei ,,Apele Moldovei", structurii şi efectivului –
limită ale acesteia – HG nr. 882 din 22.10.2014;
6. Regulamentul privind evidenţa şi raportarea apei folosite – HG nr. 835 din 29.10.2013;
7. Regulamentul privind prevenirea poluării apelor din activităţile agricole – HG nr. 836 din 29.10.2013;
8. Regulamentul privind procedura de elaborare şi de revizuire a planului de gestionare a districtului bazinului
hidrografic – HG nr. 866 din 01.11.2013;
9. Regulamentul – tip privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului
hidrografic – HG nr. 867 din 01.11.2013;
10. Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii – HG nr. 887 din 11.11.2013;
11. Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă – HG nr. 890 din
12.11.2013;
12. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de emdiu
pentru folosinţa specială a apei – HG nr. 894 din 12.11.2013;
13. Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane – HG nr. 931 din 20.11.2013;
14. Regulamentul privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor
subterane – HG nr. 932 din 20.11.2013;
15. Regulamentul privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă – HG nr. 949 din 25.11.2013;
16. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare
şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale – HG nr. 950 din 25.11.2013
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HG nr. 835 din 29.10.2013
,,Regulamentul privind evidenţa şi raportarea apei folosite”


Regulamentul a fost aprobat în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind evidenţa şi raportarea apei folosite stabileşte modalitatea de evidenţă şi raportare a
apei folosite de către utilizatorii de apă, care activează în baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a
apei, indiferent de forma de proprietate şi sursa de apă utilizată.


2. Determinarea volumului de apă folosită se efectuează la punctele de evidenţă a consumului de apă, la prizele
de apă şi punctele de evacuare a apelor, inclusiv în sistemele de canalizare, precum şi la punctele de distribuire
(primire) a apelor altor utilizatori de apă.


3. Componenţa şi proprietăţile apelor uzate se stabilesc la fiecare punct de evacuare a apelor uzate în
receptorul natural şi în reţeaua centralizată de canalizare.


4. Controlul de laborator asupra evacuării apelor uzate (densitatea, punctele de recoltare, tipurile şi cantitatea
de noxe evacuate odată cu apele uzate, precum şi metodele de determinare a lor) este efectuat conform unui
program elaborat de utilizatorul de apă, şi coordonat cu organul central al administraţiei publice în domeniul
mediului, prin intermediul instituţiilor sale desconcentrate în teritoriu.


5.Consumul de apă se determină în baza indicilor înregistraţi de aparatele de măsurare.


6. Pentru perioada în care aparatele de măsurare a folosinţei apei au fost defectate sau demontate pentru
verificare sau reparare, utilizatorii calculează consumul apei prin metode indirecte, conform:
a)volumului de producţie şi normelor specifice ale consumului de apă şi de evacuare a apelor folosite;
b) normelor specifice de consum al energiei electrice la pomparea apelor folosite şi parametrilor tehnici ai
utilajului.







Regulamentul a fost aprobat în temeiul prevederilor art. 46 al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE


1. Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane stabileşte atît cerinţele de calitate a apelor
subterane, cît şi normele privind starea apelor subterane, obiectivele de gestionare ale acestora, precum şi
normele privind modul de folosinţă şi protecţie a apelor subterane împotriva efectelor oricărui tip de poluare.


2. Prezentul Regulament transpune parţial articolul 4 şi anexa V din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul
apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000, precum şi Directiva
2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecţia apelor subterane
împotriva poluării şi a deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 372 din 27 decembrie 2006.


3.Prevederile prezentului Regulament se extind asupra organelor centrale de specialitate, autorităţilor
administraţiei publice locale, proprietarilor de sisteme de alimentare cu apă şi consumatorilor de apă,
întreprinderilor şi organizaţiilor care efectuează proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu apă potabilă, organelor de stat care exercită controlul şi supravegherea în domeniul protecţiei
apelor subterane, precum şi asupra persoanelor fizice şi juridice, activitatea cărora, în mod direct sau indirect,
influenţează asupra cantităţii şi calităţii apelor subterane.


HG nr. 931 din 20.11.2013
,,Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane”







HG nr. 890 din 12.11.2013
,,Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă ”


Regulamentul a fost aprobat  în temeiul art. 37 alin. (1) din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE


1. Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă (în continuare –
Regulament) transpune parţial anexa V şi anexa X la Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000, precum şi anexa I la Directiva 2008/105/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în
domeniul apei, de modificare şi de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 348 din 24 decembrie 2008, şi constituie un instrument de lucru necesar autorităţilor cu atribuţii de
gestionare a apelor şi de protecţie a mediului în activitatea de evaluare calitativă a resurselor de apă, care
prevede stabilirea valorilor de temperatură, de aciditate/alcalinitate, de oxigen dizolvat, a parametrilor chimici
şi microbiologici.


2. Regulamentul stabileşte cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă şi modul de clasificare a
apelor de suprafaţă în clase de calitate.







HG nr. 894 din 12.11.2013
,,Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul


autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei ”


Regulamentul a fost aprobat în temeiul art. 7 alin (4) din Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea
ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15
alin.(2) din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu


pentru folosinţa specială a apei este elaborat în vederea eficientizării şi raţionalizării procedurii de coordonare
şi aprobare a actelor necesare pentru autorizarea de mediu pentru folosinţa specială a apei.


2. Ghişeul unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei este o platformă comună
de acces şi un mecanism care permite solicitantului să se adreseze unei singure autorităţi publice, abilitată,
conform legislaţiei în vigoare, care are obligaţia să asigure coordonarea condiţiilor de folosinţă specială a apei
cu Centrul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia pentru Geologie şi Resurse
Minerale, Serviciul Piscicol, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor, conform competenţelor funcţionale atribuite prin lege.


3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor tipurilor de folosinţă specială a apei, prevăzute în
art. 23 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 şi pentru care este necesară autorizaţia de mediu pentru
folosinţa specială a apei.


4.Tipurile de folosinţă specială a apei, actele necesare pentru coordonarea condiţiilor de folosinţă specială
a apei, precum şi autorităţile care le solicită prin intermediul Ghişeului unic sînt prevăzute în anexa la prezentul
Regulament.







HG nr. 932 din 20.11.2013
,,Regulamentul privind monitorizarea şi evidenţa sistematică


a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane”


Regulamentul a fost aprobat în temeiul art. 13 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor


subterane transpune parţial art. 8 şi anexa V din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000 şi stabileşte:


1) un sistem complex multianual de evaluare cantitativă şi calitativă a apelor de suprafaţă şi ale celor
subterane prin utilizarea procedurilor şi măsurilor tehnice de prelevare a probelor, analiză şi sinteză, în scopul
gestionării şi valorificării durabile a resurselor acvatice;


2)procedurile, responsabilităţile şi sarcinile pentru elaborarea, actualizarea şi implementarea programelor
de monitorizare a stării apelor de suprafaţă şi apelor subterane (în continuare – programe de monitorizare);


3)cerinţele principale faţă de conţinutul programelor de monitorizare, a parametrilor care urmează să fie
monitorizaţi, modalitatea de prelevare a probelor şi conformarea cu cerinţele analizelor pentru fiecare
parametru, controlul calităţii, practica de laborator şi gestionare a datelor, precum şi alte proceduri şi măsuri,
după necesitate, pentru a satisface alte cerinţe referitoare la date.







HG nr. 949 din 25.11.2013
,,Regulament privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă”


Regulamentul a fost aprobat în temeiul alin.(3) art.34 din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă (în continuare – Regulament) stabileşte norme de


delimitare, creare şi funcţionare a zonelor de protecţie sanitară a prizelor de apă din apele de suprafaţă şi din cele subterane.


CAPITOLUL II –DOMENIUL DE APLICARE
3. Normele privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară se stabilesc pentru:


a) sursele de apă subterane sau de suprafaţă privind captările de apă pentru aprovizionarea cu apă destinată consumului
uman, a agenţilor economici din industria alimentară şi farmaceutică, a unităţilor sanitare şi social-culturale, construcţiile şi
instalaţiile componente ale sistemelor pentru aprovizionare cu apă potabilă;


b) zăcămintele de apă minerală şi captările aferente acestora utilizate pentru îmbuteliere, instalaţiile de îmbuteliere,
captările de ape subterane sau de suprafaţă folosite pentru îmbutelierea apei potabile, alta decît apa minerală naturală.


4. Zonele de protecţie sanitară sînt create în cadrul a trei perimetre:
a) perimetrul I – zona de protecţie sanitară cu regim sever, include teritoriul prizei de apa;
b) perimetrul II – zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie;
c) perimetrul III – zona de protecţie sanitară cu regim de observaţie, include teritoriile adiacente unde se prevăd măsuri


de protecţie a apei contra poluărilor.
5. Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice locale în baza documentaţiei de


urbanism şi avizelor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. Pentru obţinerea avizelor organelor de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale se va ţine cont de cerinţele minime privind conţinutul proiectului tehnic
pentru delimitarea zonelor de protecţie sanitară a prizelor de apă, stabilite conform anexei la prezentul Regulament.


6. Amenajarea şi întreţinerea zonei de protecţie sanitară pentru perimetrul I se pune în sarcina utilizatorului prizei de apă.
7. Amenajarea şi întreţinerea zonelor de protecţie sanitară pentru perimetrele II şi III se pune în sarcina autorităţilor publice


locale.
8. Perimetrele stabilite ale zonelor de protecţie sanitară pot fi revizuite în cazul modificărilor condiţiilor de exploatare a


prizelor de apă.







Regulamentul a fost aprobat în temeiul art. 39 şi 40 din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011.


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în
corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE
din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale.
2. Prezentul Regulament are drept scop:
1) stabilirea cerinţelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru
exploatarea staţiilor de epurare, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea localităţii
deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de calitatea
apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate;
b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile;
c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile urbane, care
trebuie să aibă loc în baza unui acord, cu excepţia cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic şi
ecologic;
d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;
e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, precum şi faţă de
cerinţele de raportare;
f) alte aspecte relevante.
2) stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind colectarea, depozitarea, epurarea şi
deversarea apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv a cerinţelor de exploatare a sistemelor de colectare
locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate.
3. Pentru realizarea condiţiilor expuse în Regulament fiecare autoritate responsabilă de colectarea şi epurarea
apelor uzate va prevedea resurse financiare în acest scop.


HG nr. 950 din 25.11.2013
,,Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 


sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale”







Anexa nr. 1 Indicatorii de calitate ai apelor uzate industriale evacuate în reţelele de 
canalizare ale localităţilor







Anexa nr. 2 Valorile-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane 
evacuate în corpurile de apă







Regulamentul a fost aprobat în temeiul alin. (2) art. 34, art.35, art.36 şi alin. (2) art.44 din Legea apelor nr.272 din 23
decembrie 2011.


Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă transpune:
*Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;
*Directivei 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor;
*Directivei 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale;
*Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică
comunitară în domeniul apei;
*Directivei 2006/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite
substanţe periculoase deversate în mediul acvatic;
*Directivei 2006/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care
necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole.


CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă are drept scop reglementarea condiţiilor
de deversare, de introducere a substanţelor specifice într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă subterană sau în
terenurile fondului de apă.
2. Prezentul Regulament stabileşte:
1) substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură, dar care nu produc
impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei
uzate;
2) substanţele prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului sporit pe care îl prezintă pentru
mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă și subterane sau pe terenuri ale fondului apelor;
3) cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît substanţele prioritar periculoase;
4) cerinţele privind evacuarea apei de drenaj de pe teren în cazul în care ar putea provoca o poluare gravă a apelor sau
respectarea cerinţelor de calitate a mediului.


HG nr. 802 din 09.10.2013
,,Regulament privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă”







Aplicarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului conform
prevederilor Codului Contravenţional al RM nr. 218 din 24.10.2008


Articolul 109. Încălcarea regimului de protecţie a apelor


(1) Încălcarea regimului de protecţie a apelor avînd drept urmare poluarea acestora, eroziunea solurilor şi alte
fenomene dăunătoare se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 40 de ore, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale şi de altă natură fără construcţiile şi instalaţiile
care să prevină impurificarea şi infectarea apelor sau influenţa lor dăunătoare se sancţionează cu amendă de la 40
la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20
la 40 de ore, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Nerespectarea dimensiunilor şi regimului de protecţie a zonelor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


Articolul 110. Încălcarea regulilor de folosire a apei
(1) Captarea şi folosirea apei cu încălcarea limitelor stabilite, folosirea apei potabile în scopuri tehnice se
sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială se sancţionează cu amendă de la 40 la 50
de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la
un an.







Aplicarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului conform
prevederilor Codului Contravenţional al RM nr. 218 din 24.10.2008


Articolul 113. Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţii economice în zonele de protecţie a apelor.
(2) Construcţia şi amplasarea, în zona de protecţie a apelor, a depozitelor de îngrăşăminte şi pesticide, a obiectivelor
pentru prepararea soluţiilor chimice, a depozitelor de produse petroliere, a staţiilor de alimentare cu combustibil, a
colectoarelor de ape reziduale de la fermele şi complexele zootehnice, a punctelor de deservire tehnică şi de spălare a
tehnicii şi vehiculelor, repartizarea de terenuri, într-o astfel de zonă, pentru depozitarea deşeurilor de orice provenienţă,
construcţia neautorizată de instalaţii de canalizare, de colectoare şi de instalaţii de epurare a apelor reziduale se
sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(5) Deversarea, în apele de suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare, a apelor uzate neepurate, a celor poluate
termic şi cu substanţe radioactive, a apelor contaminate cu germeni patogeni şi cu paraziţi, a produselor sau reziduurilor
petroliere şi a altor poluanţi se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(6) Desfăşurarea activităţii economice de către întreprinderi cu impact asupra mediului fără dispozitive de ţinere a
evidenţei cantitative şi calitative a consumului şi a evacuărilor de ape, precum şi de prevenire a poluării apelor sau a
efectelor lor distructive, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată.
Prejudiciile în cazurile încălcării legislaţiei apelor, sunt calculate persoanelor fizice, juridice, inclusiv persoanelor străine,
de regulă, în mărime deplină, conform prevederilor Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător
în rezultatul încălcării legislaţiei apelor, aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 163 din 07.07.2003, de către
inspectorii autorităţilor de protecţie a mediului şi persoanele împuternicite cu drepturi de inspectori în domeniul
protecţiei mediului.
Articolul 119. Încălcarea modului de protecţie şi de folosire a subsolului
(8) Încălcarea cerinţelor şi regulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanţelor şi a deşeurilor nocive sau a apelor
uzate se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la
50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Prejudiciul se calculează în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 383 din 08.08.2004 privind evaluarea
prejudiciului cauzat resurselor de sol.







*La momentul actual, pe site-ul Ministerului Mediului este amplasat Proiectul Hotărârii
Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului din cadrul
reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare.
Proiectul prevede modificarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale și
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19 februarie 2002 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condiţiile deconectării
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, cu aducerea legislaţiei
în corespundere cu prevederile Legii nr. 303 din 13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare.


*Totodată, au fost prezentate propuneri de completare şi modificare a Regulamentului
privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, aprobat prin
Ordinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională.
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Rolul managerului
de proiect 


și motivarea echipei  


Implementat de
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Tipuri de manageri


• Managerul participativ-reformist


• Managerul populist


• Managerul autoritar


• Managerul reconciliator


• Managerul incompetent
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Clasiflcarea bidimensionala a managerilor dupa
preocuparea pentru personal și cea pentru performanta


24/02/2016
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Managerul de proiect este persoana care asigura
sau participa nemijlocit la:


• planificare– stabilirea modului în care se va desfăşura proiectul


• organizare– definirea şi alocarea resurselor proiectului, precum şi a
activităţilor şi sarcinilor din proiect ţinând cont de planificarea făcută


• coordonare-implementare- punerea în practică a celor planificate şi
armonizarea deciziilor şi acţiunilor


• antrenare-motivaţie– coordonarea resurselor umane spre
îndeplinirea obiectivelor planificate


• control-evaluare– procesul prin care managerul se asigură că
activităţile se realizează conform planificării şi că s-au obţinut
rezultatele scontate


24/02/2016
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Abilitatile managerului de proiect:
• să rezolve disputele din echipă;
• să trateze eficient cu oameni cu diferite nivele de pregătire şi să


creeze unitatea echipei;
• să focalizeze şi să motiveze membrii echipei pentru atingerea


obiectivelor intermediare propuse pe parcursul desfăşurării
proiectului;


• să construiască relaţii pozitive interpersonale şi totodată cu 
deţinătorii de interese.


Calitatile unui bun Manager de Proiect:
• are cunoştinţe tehnice;
• are entuziasm pentru proiect;
• este un om de acţiune;
• este un bun constructor şi conducător de echipă;
• este capabil să înveţe de la alţii si pe alţii;
• este un bun negociator;
• are aptitudini pentru comunicare;
• este competent în planificare şi organizarea bugetului proiectului;
• este orientat către rezultate
24/02/2016
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Competențele managerului de proiect
Managementul 


armonizării 
activităţilor 


componente


Managementul 
achizițiilor


Managementul 
ariei de 


cuprindere a 
proiectului


Managementul 
riscurilor


Managementul 
timpului


Managementul 
comunicării


Managementul 
costurilor


Managementul 
resurselor 


umane


Managementul 
calității


Managementul 
proiectelor


24/02/2016
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Motivația in proiect este procesul psihic, sursă a 
comportamentului membrilor echipei.


Motivarea poate fi: 


- pozitivă: se bazează pe amplificarea satisfacţiilor personalului; 


- negativă: se bazează pe ameninţarea personalului cu reducerea 
satisfacţiilor dacă nu realizează obiectivele şi sarcinile repartizate.


Procesul motivării trebuie să îndeplinească următoarele 
caracteristici: 


• să fie complex – utilizarea combinată a stimulentelor materiale 
şi morale. 


• să fie diferenţiat – prin luarea în considerare a caracteristicilor 
fiecărei persoane şi a fiecărui loc de muncă; 


24/02/2016
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Piramida nevoilor a lui Abraham Maslow implica motivația in
proiect ca fiind corelarea necesitatilor unui membru de proiect
cu realizarea obiectivelor ce ii revin.
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Motivarea şi comunicarea în cadrul echipelor de proiect:


Motivarea non financiară înseamnă stimularea angajatului să
lucreze mai bine, mai mult, mai eficient, cu drag, cu tragere de
inimă, fără să fie vorba la mijloc de stimulente financiare!


Nenumărate studii arată lipsa de eficienţă pe termen lung a
sistemelor de motivare financiară. Primul bonus funcţioneaza ca un
“drog”. Are efect pe moment, dar pe o perioadă mai lungă de timp ii
face pe angajaţi să nu mai lucreze decat dacă primesc bonusuri
financiare.


De asemenea, pe termen lung, bonusurile financiare îi fac pe
angajați sa fie nemultumiţi şi să intre într-un soi de competiţie cu
colegii lor. Lucrul in echipa devine astfel de domeniul basmelor.


24/02/2016
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SOLUȚIA un sistem de MOTIVARE NON-FINANCIARĂ –


implementarea unui sistem de Recompensă şi Recunoaştere.


SCOPUL motivarii non-financiare este acela de a creşte


productivitatea firmei, de a-i imbunătăţi calitatea, de a avea angajaţi 


multumiţi, lucru care duce direct la creşterea performanţei angajatilor.


24/02/2016
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Instrumente ale motivării non-financiare: 
• prezenţa unui set de reguli foarte clare, 
• premierea meritelor deosebite,
• respectarea angajaţilor, şefului de 


oamenii săi ca persoane, nu numai
ca angajați,          


• şedinţe eficiente, 
• sărbătorirea zilei de naştere a


angajaţilor,
• atmosfera colegială dintre angajaţi, 
• respectul intre angajaţi, 
• şeful tratează în mod corect


angajaţii,
• şeful repartizează clar sarcinile, 
• şeful fixează obiective realiste,


• şeful aplică măsuri stimulative, 
• şeful acordă încredere angajaţilor,
• existenţa unui sistem de promovare


transparent la care orice angajat
poate avea acces, 


• să ai posibilitatea ca angajat să 
înveţi lucruri noi, 


• să fii apreciat pentru ceea ce faci, 
• să fii criticat doar cu motiv întemeiat,
• să ştii clar ce sarcini ai de îndeplinit, 
• să ai un nivel de autoritate satisfăcător,
• să existe un sistem salarial transparent, 
• să-ţi fie ascultate părerile, 
• să ai colegi care-şi fac treaba bine.


24/02/2016
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Cel mai important rol în comunicarea în cadrul 
echipei: managerul de proiect


• Primeşte şi realizează/trimite rapoarte, e-mail-uri, apeluri 


telefonice, ţinând astfel echipa proiectului la curent cu privire la


stadiul proiectului


• Organizează întâlniri periodice cu membrii echipei


24/02/2016
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Cel mai important instrument utilizat pentru 
comunicarea în cadrul echipei: întâlnirile


În cadrul acestor întâlniri se realizează:


• analiza stadiului activităţilor faţă de planificarea existentă;


• evaluarea rezultatelor activităţilor;


• adoptarea deciziilor cu privire la eventuale adaptări/modificări 


ale planificării iniţiale, pentru întreg proiectul sau pentru una 


sau mai multe activităţi.


24/02/2016
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Pentru îmbunătăţirea comunicării în cadrul întâlnirilor:


• Stabiliţi clar motivul întâlnirii


• Alegeţi persoanele potrivite pentru a participa


• Realizaţi şi trimiteţi din timp agenda întâlnirii


• Comunicaţi scopul, locul şi ora întâlnirii


• Începeţi şi finalizaţi întalnirea conform planificării, 
respectând astfel programul celorlalţi


• Respectaţi agenda întâlnirii, minimizând întreruperile


• Faceţi întâlnirea cât mai “vizuală”: flip chart, tablă, 
videoproiector


• Realizaţi rezumate ale întâlnirilor şi distribuiţi-le 
participanţilor în maxim 24 de ore


24/02/2016
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Avantajele utilizării unui management al proiectelor 
performant sunt:


• un control mai eficient asupra resurselor (materiale, financiare, 
umane şi informaţionale); 


• îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii;
• micşorarea duratei etapelor de dezvoltare;
• creşterea calităţii produselor / serviciilor oferite; 
• creşterea profitului;
• îmbunătăţirea productivităţii; 
• coordonarea mai bună a activităţilor;
• creşterea gradului de satisfacţie şi motivare a salariaţilor;
• creşterea capacităţii de implementare a schimbării din interiorul


organizaţiilor;
24/02/2016
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Care este rețeta unui proiect de succes?


Comunicare


Consens


Cooperare


Creativitate
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 
Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 
durabilă. 


Publicat de
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