
 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 

 

HOTARAREA nr. 17/27.03.2017 

cu privire la mandatarea reprezentantului comunei Stefanestii de Jos in cadrul Adunarii 
Generale a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa în vederea aprobării 

Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Aria de 
Competență Teritorială a asociației 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
27.03.2017 
Avand in vedere:     

 Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Stefan Ionel Robert; 
 Hotararea Consiliului Local Stefanestii de Jos.nr. 36/27.07.2016 .privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Stefanestii de Jos in cadrul 
AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa. 

 Referatul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa; 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 

In conformitate cu :  
  Prevederile art. 16 alin. (3) lit. “a” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Euro-apa; 

 Prevederile art. 8 alin. (3) lit. “a”, art. 9 alin. (1) lit. “b”, art  10 alin. (5) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice- republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

 Prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. “b”, “d” si “e”, alin. (6) pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

       In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

 

HOTARASTE 
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Art. 1.    Se aproba Strategia de Dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare din Aria de Competenta Teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Euro-Apa pentru perioada 2016-2020. 

Art. 2. Se acorda mandat special reprezentantului comunei Stefanestii de Jos, dl. 
Stefan Ionel Robert, sa voteze in favoarea aprobarii Strategiei de Dezvoltare prevazuta 
la art. 1, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-
Apa. 

Art. 3. Primarul comunei, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-
Apa, va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

___________ 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                              SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 15 

Adoptata cu ___15___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE  

A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ  

ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 

MEMBRE ADI EURO APA 

 

 

 

CONTRACT NR. 1889/29.02.2016 

BENEFICIAR: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURO-APA 

PRESTATOR: SC ENVIRO BUSINESS CONSULTING SRL 

 

Versiunea finală – Noiembrie 2016 

 

CUPRINS: 
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REZUMAT EXECUTIV 

 

Procesul de consultare derulat pentru elaborarea strategiei 

Urmare a semnării contractului de servicii nr. 1889/29.02.2016 având ca obiect 

asigurarea de servicii de specialitate în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul localităţilor membre ADI 

EURO APA pentru perioada 2016-2020, între ADI EURO APA, în calitate de 

Beneficiar şi SC ENVIRO BUSINESS CONSULTING SRL, în calitate de Prestator, au fost 

derulate activităţi intense de consultare a factorilor de decizie şi de execuţie 

implicaţi în procesul de elaborare a strategiei.  

Conform planificării iniţiale, au fost derulate, respectiv elaborate şi livrate către 

Beneficiar următoarele activităţi/livrabile, în termenele stabilite: 

Tabel1 – Graficullivrabilelor 

ACTIVITĂŢI LIVRABIL/DOCUMENT TERMEN 
DE 

PREDARE 

Stadiu 
actual 

Activitatea 1 - 
Documentare 
preliminară privind 
activitatea ADI EURO 
APA şi a Operatorului 
Regional SC EURO 
APAVOL 

Raport referitor la 
documentarea preliminară 
privind activitatea ADI 
EURO APA şi a Operatorului 
Regional SC EURO APAVOL 

DI + 0,5 
luni 

 

 

Realizat 

Activitatea 2 - 
Obţinerea consensului 
privind procesul de 
planificare strategică 

Raport cu privire la 
demersurile efectuate 
pentru obţinerea 
consensului privind 
procesul de planificare 

DI + 1,5 
luni 

Realizat 
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ACTIVITĂŢI LIVRABIL/DOCUMENT TERMEN 
DE 

PREDARE 

Stadiu 
actual 

strategică 

Activitatea 3 - Analiza 
situaţiei existente a 
organizaţiei 

Raport privind analiza 
situaţiei existente a 
organizaţiei 

DI + 2,5 
luni 

Realizat 

Activitatea 4 - 
Identificarea aspectelor 
cheie şi prioritizarea lor 

Raport privind identificarea 
aspectelor cheie şi 
prioritizarea lor 

DI + 3 luni 
Realizat 

Activitatea 5 - Definirea 
viziunii, a valorii şi a 
misiunii organizaţiei 

Raport privind definirea 
viziunii, a valorii şi a 
misiunii organizaţiei 

DI + 3,5 
luni 

Realizat 

Activitatea 6 - Definirea 
ţintelor/obiectivelor 

Raport privind definirea 
ţintelor/ obiectivelor 

DI + 4 luni 
Realizat 

Activitatea 7 - 
Definitivarea 
priorităţilor strategice şi 
elaborarea strategiei 

Raport privind definitivarea 
priorităţilor strategice şi 
elaborarea strategiei 

DI + 5,5 
luni 

Realizat 

Activitatea 8 - 
Întocmirea planurilor de 
implementare 

Planuri de implementare 
DI + 6,5 

luni 

În curs de 
realizare 

 

Activităţile de consultare au inclus organizarea a 8 întâlniri cu reprezentanţii 

Beneficiarului, ai Operatorului Regional şi ai autorităţilor locale, după cum 

urmează: 

întâlnirea de deschidere a contractului: 29.02.2016, sediul ADI EURO APA; 

întâlnirea AGA ADI EURO APA: 04.03.2016, sediul ADI EURO APA; 

Reuniunea cu reprezentanţii AGA ADI EURO APA şi Consiliul de Administrație al SC 
EURO APAVOL: 07.04.2016, sediul ADI EURO APA; 
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organizarea şi desfăşurarea în perioada 12-26.04.2016 a 3 reuniuni ale Grupului 
de Lucru extins cu reprezentanţii autorităţilor locale din judeţele Ilfov, Giurgiu 
şi Ialomiţa, după cum urmează: 

judeţul Ilfov: 12.04.2016 sediul primăriei Voluntari 

judeţul Giurgiu: 19.04.2016 sediul primăriei Buturugeni 

judeţul Ialomiţa: 26.04.2016 sediul primăriei Moviliţa. 

organizarea şi desfăşurarea în perioada 24-27.05.2016 a două reuniuni ale 
Grupului de Lucru, sediul ADI EURO APA. 

Cu prilejul acestor întâlniri şi reuniuni au fost colectate de către Prestator 

numeroase documente relevante pentru elaborarea strategiei. Sinteza celor mai 

importante documente este inclusă în bibliografia prezentată în Anexa nr. 1. 

În Anexa 2 sunt incluse Listele de prezenţă de la întâlnirile şi reuniunile organizate 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului. Concluziile acestor 

dezbateri sunt incluse în rapoartele 1-6 elaborate de către Prestator şi depuse la 

Beneficiar. 

 

Elaborarea şi completarea chestionarelor 

Prestatorul a transmis către ADI EURO APA şi către SC EURO APAVOL următoarele 

propuneri de chestionare (Anexa 3 la prezentul document): 

 Chestionar pentru ANGAJAŢII Operatorului Regional (OR) - SC Euro Apavol SA 
Chestionare completate:158. 
 

 Chestionar pentru CLIENŢII Operatorului Regional - SC Euro Apavol SA 
Chestionare completate: 8. 
 

 Chestionar pentru AUTORITĂŢILE LOCALE membre ADI EURO APA 
Chestionare completate: 100.
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Deficienţe principale ale serviciului 

Principalele probleme identificate de către angajaţii Operatorului Regional au fost: 

Numărul insuficient de puncte de încasare și dificultăți de plată prin mijloace 
electronice a facturilor  

Tarif de neunitar la nivelul ariei delegării  

Gradul de acoperire al localităților 

Dimensionarea sistemului de canalizare și lipsa sistemului divizor  

Deficienţe in managementul informației/datelorSpațiu de lucru insuficient  

Personal fluctuant și lipsa planurilor de instruire a personalului  

Salarizare necorespunzătoare/insuficientă   

Lipsa unui laborator de analize în cadrul operatorului 

Presiunea variabilă în perioada de vară. 

 

Principalele deficienţe identificate de către reprezentanţii autorităţilor locale au 

fost: 

Lipsă personal calificat în teritoriu  

Operativitate  

Presiune variabilă a apei, în special în perioada de vară. 

 

Principalele deficienţe identificate de către clienţii SC EURO APAVOL au fost: 

Lipsă rețea alimentare cu apă 

Presiune variabilă a apei / lipsă presiune în perioada de vară  

Duritate ridicată a apei 

Conținut de clor ridicat  

Necomunicare ciclicitate realizare analize apă și rezultatele acestora 
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Frecvența citirii contoarelor  

Asigurarea faptului că factura a fost comunicată clienților la timp  

Lipsa canalizării sau subdimensionarea acesteia  

Miros neplăcut canalizare  

Insuficiente guri scurgere apă pluvială 

Refulări frecvente ale canalizării 

Lipsa hidranți. 

În urma primirii chestionarelor completate, Prestatorul a elaborat Analiza SWOT, 

aceasta fiind prezentată detaliat în cadrul Capitolului 2. 

 

Concluziile analizei SWOT 

Concluziile acestei analize sunt prezentate în mod sintetic mai jos: 

Puncte tari: 

 comunicarea directă între angajații operatorului și beneficiarii serviciului 

 raport corect calitate-preţ pentru serviciile oferite însușit de o bună parte din 

clienți 

 promptitudinea de la nivelul echipelor de intervenție și a departamentului de 

avizări 

 nivelul tarifului 

 calitatea serviciului 

 

Puncte slabe: 

 presiune variabilă 

 turbiditate 

 lipsa hidranților 

 lipsa rețea canalizare 
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 canalizare subdimensionată 

 refulări/colmatări 

 mirosuri neplăcute în sistemul de canalizare 

 management defectuos al apei pluviale/lipsa sistemului divizor  

 nivelul pierderilor de apă 

 dificultăți în efectuarea plăților cauzate de lipsa infrastructurii – casierii, POS-

uri 

 tarif neunitar la nivelul ariei delegării 

 implementarea parțială a sistemului de management al informației/datelor  

 lipsa spațiului pentru angajați 

 lipsa unui laborator de analize  

 fluctuația personalului și lipsa programelor de perfecționare 

 nivelul salarizării. 

 

Oportunități:  

 extinderea ariei de operare 

 posibila dezvoltare urbană a unor localități 

 conştientizarea calității necorespunzătoare a apei din puțuri de către 

populație 

 accesarea finanţării POIM 2014-2020 

 

Riscuri:  

 posibilităţi limitate de extindere a ariei de operare către localități urbane 

 demografie: îmbătrânirea populației, scăderea populaţiei 

 neplata facturilor 

 dependența de alți operatori. 
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Direcţii strategice de dezvoltare a serviciului 

În baza propriei analize şi a concluziilor rezultate pe parcursul reuniunilor 

organizate pe parcursul procesului de elaborare a strategiei, Prestatorul prioritizat 

aspectele-cheie identificate utilizând un set de criterii privind importanța, 

oportunitatea și fezabilitatea acestora.  

Astfel, la finalul procesului de consultare au rezultat două sinteze ale priorităţilor 

care răspund aspectelor cheie şi care urmează a fi detaliate în cadrul Planurilor de 

Implementare a Strategiei de dezvoltare a serviciului: 

 

  4 DIRECŢII/PRIORITĂŢI STRATEGICE 

Elaborarea unui Plan de afaceri al Operatorului Regional 

Dezvoltarea unui Program Investiţional Multi - Anual 

Consolidarea capacităţii financiare la nivelul ariei de operare 

Consolidarea capacităţii tehnice şi operaţionale la nivelul ariei de operare 

 

 4 DIRECŢII/PRIORITĂŢI SECUNDARE 

Implementarea unor măsuri de optimizare a costurilor în aria de operare curentă 

Valorificarea potenţialului zonelor de dezvoltare urbanistică accentuată 

Dezvoltarea sistemelor de canalizare pluvială 

Extinderea ariei de operare. 
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INTRODUCERE 
 

 

 

 

 

 

 

Versiunea finală – Noiembrie 2016 
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INTRODUCERE 

 

Necesitatea elaborării strategiei: context, baza legală 

În primul rând necesitatea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciului de 

alimentare cu apă și canalizare constituie o obligație legală, iar în al doilea rând se 

impune stabilirea unei strategii pentru a facilita definirea obiectivelor și modul de 

atingere a acestora.  

Prevederile legale care stabilesc necesitatea elaborării unei strategii de dezvoltare a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare, au in vedere principiul 

responsabilității exclusive a autorității locale în ceea ce privește înființarea, 

organizarea, coordonarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilităţi 

publice. 

Astfel: 

prevederile art. 8 alin 3 ale Legii Nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilitati publice, stabilesc :  

o ” In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de 

utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in 

legatura cu:  

a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea 
serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 
sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de 
infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; ”  

consfințind astfel obligația fiecărei unități administrativ teritoriale de a elabora 
strategii pentru toate serviciile publice.  

prevederile art 10 și 11 ale Legii 241/2006 privind serviciul de apa si de canalizare, 
stabilesc : 
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o “Art. 10. (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au 

competenta exclusiva, ce poate fi exercitata si prin intermediul asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu 

apa si de canalizare, in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-

teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora, in tot ceea ce 

priveste:  

a) aprobarea strategiilor locale de infiintare, organizare, gestiune si functionare a 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; “ 

o Art. 11. (1) Consiliile locale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu 

obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, isi 

stabilesc propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 

corelate cu master planurile judetene/zonale, tinand seama de planurile de 

urbanism si amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-

sociala a unitatii administrativ-teritoriale, precum si cu angajamentele asumate 

de Romania in domeniul protectiei mediului.  

o  Alin. (4) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect de 

activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare elaboreaza si aproba 

propriile strategii doar pentru aria de competenta a unitatilor administrativ-

teritoriale membre, chiar atunci cand judetul este membru al asociatiei, fara a 

afecta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare al acelor unitati 

administrativ-teritoriale din judet care nu sunt membre ale asociatiei, insa 

luand in considerare master planul judetean/zonal privind acest serviciu, 

pentru a asigura coerenta dezvoltarii serviciului si a investitiilor in 

infrastructura aferenta serviciului.  

instituindu-se astfel posibilitatea de autorităților locale de a stabili o strategie 
regională prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.  

Art.5 alin 1 din Anexa 4  a  HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice, prevede:  
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„Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele: a) sa aprobe strategia de dezvoltare 
a serviciului”, 

transpunându-se astfel dreptul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de a 
aproba strategia de dezvoltare a serviciului de a serviciului și implicit de a elabora 
această strategie. 

În contextul legal de mai sus, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA şi 

SC EURO APAVOL SA au beneficiat de proiectul “Extinderea sistemului de 

benchmarking pentru Operatorii Regionali şi sprijin pentru Asociaţiile de 

Dezvoltare Intercomunitară”, derulat în perioada 05.01-30.11.2015.  

Activitatea B a proiectului anterior menţionat - "Sprijinirea și consolidarea 

capacității Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară" - a constat într-o evaluare a 

structurii și funcționarea ADI, a stadiului actual de implementare a Contractelor de 

Delegare a Managementului Serviciilor (CDMS), dezvoltarea de proceduri de lucru 

la nivelul ADI şi asigurarea de sprijin în punerea acestora în aplicare, precum și 

organizarea de sesiuni de training pentru personalul relevant din cadrul ADI.  

Măsurile de asigurare a sprijinului în implementarea procedurilor dezvoltate au 

avut în vedere printre altele elaborarea unor ghiduri de implementare aferente 

unor activităţi aflate în responsabilitatea ADI, conform prevederilor legale 

aplicabile. 

Unul dintre Ghidurile elaborate a fost cel referitor la Elaborarea de către asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară a strategiilor de dezvoltare a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare. 

Întrucât ADI EURO APA nu dispune de personal cu experienţă în elaborarea 

strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul 

localităţilor membre, s-a decis că este necesară contractarea unor servicii de 

consultanţă specializată în vederea elaborării acestei strategii. În acest scop a fost 

semnat între ADI EURO APA şi SC ENVIRO BUSINESS CONSULTING SRL contractul de 

servicii nr. 1889/29.02.2016 având ca obiect asigurarea de servicii de specialitate în 
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vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare la nivelul localităţilor membre ADI EURO APA pentru perioada 2016-

2020. 

 

Definirea noțiunii de strategie de dezvoltare 

Aplicarea unei gândiri de perspectivă în dezvoltarea serviciului de apă şi canalizare, 

respectiv elaborarea unei strategii de dezvoltare acestuia, trebuie privită nu numai 

ca o obligaţie legală ci mai ales ca o soluţie de optimizare a procesului investiţional 

şi de îmbunătăţire continuă a performanţei financiare şi operaţionale, aspecte 

traduse în final în asigurarea unor nivele cât mai ridicate ale serviciului şi implicit în 

creşterea standardelor de mediu şi de viaţă pentru populaţia deservită. 

Noțiunea de strategie de dezvoltare a serviciului poate fi definită atât prin 

raportare la normele juridice, cât și pe baza noțiunilor cunoscute in domeniul 

managementului. 

Astfel, potrivit articolului 3 lit. aa) din Legea 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, strategia asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare este definită 

ca fiind un document de politici publice elaborat şi aprobat de asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le 

reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din 

aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de 

delegare a gestiunii. 

Din punct de vedere teoretic definiția strategiei s-a efectuat chiar de la perioada de 

început a managementului strategic, când specialiştii de la Harward Bussines 

School au formulat trei teorii fundamentale care îşi menţin actualitatea, 

reprezentând repere importante şi pentru curentele moderne: 
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Strategia reprezintă un ansamblul de obiective, politici şi planuri de acţiune 
concepute şi implementate pentru a îndeplini corespunzător scopurile 
propuse. 

Strategia ca formă şi conţinut, diferă în funcţie de sectorul industrial şi de tipul de 
întreprindere.  

Strategia integrează două demersuri importante şi egale ale conducerii: 
fundamentarea strategiei şi punerea ei în practică. 

Dintr-o altă perspectivă Strategia poate fi definită din cel puţin două puncte de 

vedere: 

care sunt obiectivele pe care organizaţia vrea să le atingă? 

ce face organizaţia, care sunt acţiunile prin care se materializează procesul de 
obţinere al rezultatelor propuse 

Din punct de vedere metodologic elaborarea unei strategii presupune în primul 

rând o etapă de culegere, analiză și interpretare a datelor  care permite 

identificarea problemelor principale ale organizației, pe doua planuri - intern și 

extern. Pe planul intern se identifică  condițiile proprii, intrinseci ale organizației, 

care afectează derularea și dezvoltarea corespunzătoare a activității împreună cu 

atuurile, punctele forte ale acesteia, iar pe plan extern se identifică cât mai clar 

condițiile mediului în care organizația își desfășoară activitatea, respectiv 

oportunitățile sau constrângerile exterioare organizației, care pot de asemenea 

afecta dezvoltarea și desfășurarea  corespunzătoare a activității.  

Ulterior se stabilesc obiectivele și prioritățile strategice, planurile de 

acțiune/implementare care să permită atingerea obiectivelor propuse. 

 

Participanții la elaborarea strategiei 

Elaborarea strategiei s-a realizat impreună cu factorii de deciziei ai asociației, 

reprezentanții ai unităților administrativ teritoriale și ai operatorului prin 

efectuarea următoarelor activități: 
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1. Stabilirea grupului de lucru 

2. Stabilirea obiectivelor 

3. Analiza situație existentă/ Identificarea factorilor esențiali, pe baza 

unei analize SWOT  

4. Identificarea aspectelor cheie și prioritizarea lor  

5. Definirea țintelor  

6. Elaborare strategie  

7. Identificare soluții de atingere a obiectivelor stabilite prin 

strategie/Identificare resurse necesare. 

În urma consultărilor organizate s-a stabilit că Grupul de Lucru pentru elaborarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciului va fi compus din 10 persoane, după cum 

urmează: 

reprezentanți ai ADI EURO APA: 

o ILIE Daniela - Coordonator al Grupului de Lucru 

o CONDRACHE Romeo – membru 

o MARINESCU Mirela – membru 

o PARASCHIV Eugen – membru 

o CONSTANTIN Ştefan – membru 

 

reprezentanți ai SC EURO APAVOL: 

o CONSTANTIN Niculae – membru 

o TOMA Magdalena Florentina – membru 

 

experţii Prestatorului: 

o TRELEA Călin - membru 

o BURNAR Florian – membru 

o UIFĂLEAN Adrian – membru. 
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Orizontul de timp al strategiei 

Este acceptat că în funcție de durata strategiei se pot distinge trei tipuri de 

strategii. 

Strategia  pe termen lung (>5 ani) vizează aspecte complexe ale organizatiei si 
implică alocarea unor resurse importante. Planificarea pe termen lung are la 
baza o ipoteza esentiala legata de stabilitatea organizatiei: organizatia va 
exista in anul urmator si majoritatea personalului sau, inclusiv conducerea, va 
ramane in organizatie. 

Strategia pe termen mediu concepută în mod obișnuit pe o durată de maxim 5 
ani, este în general mai detaliată decât strategia pe termen lung. Datorită 
faptului că planificarea pe termen lung trebuie să ia în calcul un număr foarte 
mare de variabile, multe organizații pun accentul pe strategia pe termen 
mediu. 

Strategia pe termen scurt ca și strategia pe termen mediu derivă din cea pe 
termen lung, are un orizont de timp de cel mult un an și are un impact mai 
mare asupra activității zilnice a organizației decât planurile pe termen mediu și 
lung. 

Pentru stabilirea orizontului de timp al prezentei strategii s-a agreat, ca acesta să 

fie unul pe termen mediu, având în vedere situația de fapt a actualului operator. 

Astfel, după cum s-a menționat anterior este vorba de un operator relativ nou, iar 

până în prezent la nivelul asociației nu a fost elaborată nicio strategie.  

Aceasta conduce la concluzia evidentă că realizarea unei strategii pe termen scurt 

nu poate asigura o dezvoltare durabilă a serviciului, deoarece, prin insăși definiția 

acesteia, durabilitatea unui sistem sau a unei organizații presupune un orizont de 

timp mai indelungat. Eventual pe baza strategiei pe termen mediu se va putea 

elabora una pe termen scurt.   

Totodată, în perioada imediat următoare se anticipează că operatorul serviciului va 

depune o aplicație de finanțare pentru unui proiect de modernizare și extindere a 
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infrastructurii prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în cadrul căruia va 

beneficia de o componenta de asistența tehnică pentru întărirea capacității 

instituționale.  Se preconizează ca implementarea proiectului se va realiza într-o 

perioadă de aproximativ 5 ani și va contribui la o dezvoltare  substanțială a 

nivelului serviciilor. S-a apreciat că realizarea unei strategii pe o perioadă 

indelungată  nu ar fi realistă deoarece la data prezentei nu se poate stabili clar care 

vor fi efectele proiectului în atât în ceea ce privește nivelul de dezvoltare atât al  

infrastructurii, cât și al capacității instituționale al operatorului.   

De asemenea, s-a avut în vedere și faptul că în prezent orizontul de timp al 

Strategiei Uniunii Europene este stabilit pentru anul 2020. Prin elaborarea unei noi 

strategii a Uniunii Europene se vor stabili noi ținte și obiective, care vor fi adoptate 

de către Romania, dar care în prezent nu pot fi estimate. Elaborarea unei strategii 

care să exceadă anului 2020 este nerealistă deoarece în mod evident după anul 

2020 țintele și obiectivele serviciilor publice  și cele de mediu vor fi substanțial 

modificate. 

Aşadar, Grupul de Lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciului a 

stabilit că orizont de timp cel mai potrivit pentru implementarea acesteia este 

perioada 2016-2020, această perioadă corespunzând ca termen şi cu orizontul de 

programare a fondurilor europene şi implicit cu implementarea primei etape de 

investiţii (finanţată în cadrul POIM 2014-2020). 

 

Abordarea pentru realizarea procesului de planificare strategică 

Din punct de vedere al metodologiei de elaborare, în funcție de sursa inițială 

datelor necesare stabilirii acțiunilor de planificare, se disting două metode: 

1. Metoda de sus în jos (top-down) atunci când nivelurile ierahice 

superioare sunt cele care furnizează primele date (date folosite la 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 24 

analiza situației existente – puncte tari/slabe, oportunități/riscuri; 

acțiuni și planificări) care stau la baza elaborării strategiei 

Avantajul folosirii acestei metode este acela că asigură unitatea și 

comunică viziunea unui anumit nivel ierarhic; iar dezavantajele constau 

în faptul că în lipsa unei comunicări constante intre nivelurile 

organizației nivelul de vârf care face planificarea nu reușește singur să 

țină cont de toate aspectele de detaliu importante pentru organizației și 

de asemenea există riscul lipsei de  implicare a celor de la nivelul 

ierarhic inferior responsabil pentru implementarea planul de acțiuni. 

2. Metoda de jos în sus (bottom-up) prin care nivelul ierarhic superior 

lansează ideile de care este interesat (fiind cel care dă viziunea), iar 

planificarea propriu zisă este realizată de nivelurile inferioare, care sunt 

mai aproape de problemele de detaliu ale organizației. 

Avantajul folosirii acestei metode este dat de faptul că va rezulta o 

strategie și un plan de implementare însușit a priori de nivelurile 

inferioare care sunt direct implicate atât în elaborarea strategiei, cât și 

în implementarea acesteia, dar există riscul de alterare a unității 

strategiei și de pierdere a corenței acesteia la nivelul întregii organizații. 

Având în vedere, pe de-o parte, faptul că, în prezent, obiectivele majore ale 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare sunt stabilite prin documente 

strategice la nivel național (Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana- 

cap. 22 Mediu) și prin documente programatice elaborate tot la nivel național 

(Programul Operațional Infrastructură Mare), iar pe de altă parte faptul că 

operatorul care are delegată operarea serviciul este un operator relativ nou 

înființat, cu o echipă de management nouă, care nu a beneficiat până în prezent de 

vreun suport tehnic în elaborarea unor documente strategice și nici nu a fost 

implicată în derularea vreunui proiect major de infrastructură, s-a apreciat că este 

necesară elaborarea strategiei prin aplicarea ambelor metode pentru a se 

minimaliza cât mai mult riscurile aferente fiecărei metode.  
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SITUAȚIA CURENTĂ A SERVICIULUI 

 

Sisteme de alimentare cu apă - Judeţul ILFOV 

Situaţia existenta la nivelul judeţului privind alimentarea cu apa (deficiente ale 
sistemului). 

Principala sursa de apa pentru localităţile judeţului Ilfov o reprezinta sursele 
subterane. 

In conformitate cu Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Ilfov din anul 
2012, exista aproximativ 84 de puturi forate care asigura alimentarea cu apa in sistem 
centralizat al oraselor si aproximativ 95 de puturi care asigura alimentarea cu apa in 
sistem centralizat al comunelor si satelor din judet si 44.645 fantani individuale, plus 
175 de fantani publice. 

a) Surse de apă 
O parte din forajele existente sunt innisipate sau prezinta degradari ale 
echipamentelor. 

Multe dintre foraje sunt echipate cu pompe depasite fizic si moral, ceea ce conduce la 
un consum mare de energie si cost semnificativ al apei potabile.  

Nu se cunosc cu precizie debitele de apa captate datorita lipsei de echipamente de 
masura. 

b) Tratarea apei 
Pentru imbunatatirea apei, tratarea se face, fie prin tratare complexa, fie prin instalatii 
de reducere a amoniului si dezinfectie. 

In multe cazuri, instalatiile de clorare a apei nu sunt automatizate si nu se controleaza 
cu precizie cantitatea de clor injectata in retele de distributie. 

c) Aductiunea si Distributia Apei 
In judetul Ilfov, lungimea totala a retelei de distributie a apei este de aproximativ 
921.383 km, din care 321.180 km in zona urbana si 600.203 km in zona rurala. 
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40 de localitati (8 in zona urbana si 32 in zona rurala) au retele de distributie a apei, 
din care la 5 localitati (toate in zona rurala) alimentarea cu apa este asigurata din 
surse proprii, cel mai des intalnite fiind puturile sapate, alimentate din freatic. 

Retele de distributie sunt vechi, prezentand avarii cu pierderi de apa insemnate. 

In general, capacitatile de inmagazinare existente sunt insuficiente si necesita 
reabilitari de termoizolatii si hidroizolatii. 

 

Voluntari 

Localitatea Voluntari - componente cartierele: Cartier Stefanesti, Cartier N. Balcescu, 
Cartier Negro Pontes. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 35000, reprezentand un grad de acoperire de 90%. 

a) Sursa de apa 
Localitatea Voluntari este alimentata din doua surse de apa: 

Sursa subterna 

Sursa externa – sistemul de alimentare cu apa potabila Bucuresti – Apa Nova 

Sursa subterana este data de 4 puturi cu capacitatile Q=7mc/h si Q=10mc/h si 4 puturi  
(doua cu H=220m si doua cu H=80m ) - cartier Stefanesti si Nicolae Balcescu, care 
pompeaza direct in reteaua de distributie-cartier Negro Pontes. Exista zona de 
protectie sanitara a puturilor prin imprejmuire cu gard din plasa. Lunar, din aceste 
puturi sunt prelevate probe pentru stabilirea calitatii apei.  

Sursa externa este data de sistemul de alimentare cu apa potabila a Municipiului 
Bucuresti, Operatorul Apa Nova prin reteaua de distributie a cartierului Pipera. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Conducta de aductiune a apei brute, este din PEHD si are o lungime de 700 m, cartier 
Stefanesti si N.Balcescu – pana la Gospodaria de apa situata in strada Gheorghe Dinca 
nr 19 A, B, C. Aceasta are o vechime de 7 ani iar pierderile estimate sunt de 30%. 

c) Tratare 
Tratarea apei este realizata prin intermediul unei statii de clorinare pentru o 
capacitate de 43 mc/h, pusa in functiune in anul 2008, amplasata in Gospodaria de 
apa din cartierul Stefanesti si N.Balcescu in strada Gheorghe Dinca nr 19 A, B, C. 
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Tratarea consta in injectia cu hipoclorit de sodiu in conducta de aductiune cu 
micropompe dozatoare, utilizand ca reactiv hipoclorit de sodiu de concentratie 5%.  

d) Aductiuni de apa tratata 
Aceasta aductiune reprezinta conducta de transport a apei din sursa externa, reteaua 
de alimentare cu apa potabila a cartierului Pipera din Bucuresti. Aceasta conducta 
este realizata din material PEID/fonta avand diametrul Dn150 mm si o lungime de 27 
km. Vechimea conductei este de aproximativ 7 ani (PEID) si 45 ani (fonta) iar nivelul 
estimat de pierderi este de 25%. 

e) Inmagazinare  
Inmagazinarea apei potabile se realizeaza intr-un rezervor cu o capacitate de 1 x 2500 
mc, situat in cartierul Stefanesti. 

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare dotata cu 4 electropompe orizontale AN 80 si LOTRU 100 
avand amplasamentul in Strada Gheorghe Dinca nr 19 A, B, C.  

Capacitatea acestor pompe: Q = 320mc/h,H = 30mCA, P = 63 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 2 – Situatie retele de distributie apa - Voluntari 

Cartier Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Cartier 
Stefanesti 

PEID 

200 400 

7 

180 1700 
160 4440 
125 11077 
110 2445 

Cartier 
Balcescu – 
Negro 
Pontes 

250  
180 440 
160 150 
125 29574 
110 10982 
63 958 

Cartier 
Pipera 

200 670 
180 730 
160 875 
125 1222 
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Cartier Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

110 23456 
90 478 

fonta 150 810 45 
 
 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Capacitate insuficienta a sursei de alimentare cu apa; 

Insufienta gradului de acoperire cu apa; 

Pierderi mari de apa; 

Lipsa presiunii apei la sursa de apa bruta; 

Limita depasita privind indicatorul de calitate al Fe. 

 

Berceni 

Localitatea Berceni – compenente localitatea Berceni. 

Numarul de locuitori este 5942. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 5348, reprezentand un grad de acoperire de 90%. Gradul de contorizare este de 
10%. 

a) Sursa de apa bruta 
Localitatea Berceni este alimentata din sursa subterana reprezentata de 2 puturi 
forate la 80 m adancime, cu o capacitate de 13 l/s amplasate pe strada Fabrica de 
Mobila. Aceastea au zona de protectie sanitara. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 710 m din PEID, amplasata in 
aceeasi zona cu sursa subterana. Aceasta are o vechime de 8 ani (2008) iar nivelul 
estimat de pierderi este de 25%. 

c) Tratare 
Tratarea apei este realizata prin intermediul unei statii de clorinare pentru o 
capacitate de 13 l/s, pusa in functiune in anul 2008, amplasata in Gospodaria de apa 
din de pe strada Fabrica de Mobila. 
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Tratarea consta in injectia cu hipoclorit de sodiu in conducta de aductiune cu 
micropompe dozatoare, utilizand ca reactiv hipoclorit de sodiu 5%. 

d) Aductiuni de apa tratata 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 710 m din PEID, amplasata in 
aceeasi zona cu sursa subterana. Aceasta are o vechime de 8 ani (2008). 

e) Inmagazinare 
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul unui rezervor cu 
capacitate de 500 mc, amplasat in gospodaria de apa de pe strada Fabrica de Mobila. 
Acesta are o vecimne de 3 ani (2013). 

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare dotata cu 4 pompe de suprafata - una din pompe este 
rezerva, o alta pompa va asigura debitul necesar pentru incendiu. Statia de pompare 
este amplasata in incinta gospodariei de apa din strada Fabrica de Mobila si sunt 
complet automatizate. 

Capacitatea acestor pompe: 

Q = 17.17 l/s 

H = 40mCA 

P = 6.5 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 3 – Situatie retele de distributie apa - Berceni 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Berceni - 280 710 
8  

  11500 
Nivelul estimat de pierderi este de 25%. 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Capacitate insuficienta a sursei de alimentare cu apa; 

Insufienta gradului de acoperire cu apa; 

1 Decembrie 

Localitatea 1 Decembrie - componente localitatile: 1 Decembrie si Copaceni 

Numarul de locuitori este 11167. 
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Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 7320 din care 5750 in localitatea 1 Decembrie si 1570 in localitatea Copaceni. 
Gradul de acoperire de 70% in localitatea 1 Decembrie si 50% in localitatea Copaceni. 
Gradul de contorizare este 100%. 

a) Sursa de apa bruta 
Localitatile 1 Decembrie si Copaceni sunt alimentate cu apa din sursa subterana, prin 
intermediul a 5 puturi forate la 100 m adancime, echipate cu cate o electropompa 
submersibila avand Q=4.5l/s, H=57m, P=5.0kW. Acestea sunt amplasate pe strada 
Oituz avand zona de protectie sanitara. 

10 foraje de mare adancime la Green City (urmeaza a fi achizitionate de autoritatile 
locale de la Green City). 

b) Aductiuni de apa bruta 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 865 m din PEID. Aceasta are o 
vechime de 8 ani (2008). 

c) Tratare 
Tratarea apei este realizata prin intermediul unei statii de clorinare si a unei statii de 
deferizare care cuprinde pe linia apei un grup de oxidare a fierului si un grup de 
filtrare, iar pe linia namolului, un omogenizator, un ingrosator si paturi de uscare ale 
namolului. 

Capacitatile acestor statii sunt pentru un debit de 22 l/s. Amplasamentul este pe 
strada Oituz. 

d) Aductiuni de apa tratata 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 865 m din PEID. Aceasta are o 
vechime de 8 ani (2008). 

e) Inmagazinare 
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul a doua rezervoare cu 
capacitati de 900 mc pentru compensare si 1900 mc (pentru Green City), amplasate in 
strada Oituz. Acesta are o vechime de 9 ani (2007). 

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare dotata cu grup de pompe booster 2+1 pompe centrifuge 
cu ax vertical din care o pompa este cu turatie variabila si pompa de incendiu. Statia 
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de pompare este amplasata in strada Oituz, in vecinatatea rezervorului de 
inmagazinare/compensare de 900 mc. 

Capacitatea acestor pompe: 

Qp = 51.2 mc/h 

Hp = 30mCA 

Pp = 7.5 kw 

g) Retele de distributie 
 

Tabel 4 - Situatie retele de distributie apa – 1 Decembrie 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

1 Decembrie 

PEID 
 

250 200 

9 – 10 km 
7 – 5 km  

160 3000 
90 5000 
75 2000 
63 5000 

Copaceni 

PEID 
 

160 1835 

9 

125 1119 
110 1007 
90 1054 
75 659 
63 2725 

  63 3200 4 
 

Nivelul estimat de pierderi este de 2%. 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Lipsa echipamententelor de masura; 

Insufienta gradului de acoperire cu apa; 

Dărăști-Ilfov 

Localitatea Darasti - componente localitatea: Darasti 

Numarul de locuitori este de 3026. 

a) Sursa de apa bruta 
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Nu exista 

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista 

c) Tratare 
Nu exista 

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista 

e) Inmagazinare 
Nu exista 

f) Statii de pompare 
Nu exista 

g) Retele de distributie 
Nu exista 

Dascălu 

Localitatea dascalu - componente localitatile: Dascalu si Gagu 

Numarul de locuitori 2398. 

a) Sursa de apa bruta 
Nu exista 

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista 

c) Tratare 
Nu exista 

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista 

e) Inmagazinare 
Nu exista 

f) Statii de pompare 
Nu exista 

g) Retele de distributie 
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Nu exista 

Snagov 

Localitatea Snagov - componente localitatile: Snagov, Ghermanesti, Ciofliceni, 
Tancabesti, Vladiceasa. 

Numarul de locuitori este de 7461. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 3100 din care 1300 in localitatea Snagov si 1800 in localitatea Ghermanesti. Gradul 
de acoperire de 52% in. Gradul de contorizare este 100%. 

Localitatile Ciofliceni, Tancabesti, Vladiceasa nu au sistem de alimentare cu apa. 

a) Sursa de apa bruta 
Localitatile Snagov si Ghermanesti sunt alimentate cu apa din sursa subterana. Snagov 
este alimentat prin intermediul a 3 puturi forate la 100 m adancime cu o capacitate de 
5 l/s iar Ghermanesti este alimentat prin intermediul a 2 puturi forate la 80 - 100 m 
adancime cu o capacitate de 5 l/s.  

In Snagov, puturile sunt amplasate la sud de drumul judetean DJ101B avand zona de 
protectie sanitara. 

In Ghermanesti, puturile sunt amplasate in lungul drumului judetean DJ101B. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 2600 m din PEID si otel. Aceasta 
are o vechime de 9 ani (2007). 

c) Tratare 
Tratarea apei este realizata prin intermediul a doua statii de clorinare, una pentru 
localitatea Snagov si una pentru localitatea Ghermanesti. 

Capacitatile acestor statii sunt pentru un debit de 5 l/s fiecare. Anul punerii in 
functiune 2012. 

d) Aductiuni de apa tratata 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 2600 m din PEID si otel. Aceasta 
are o vechime de 9 ani (2007). 

e) Inmagazinare 
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Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul a doua rezervore cu 
capacitati de 400 mc pentru Snagov si 500 mc pentru Ghermanesti. Acestea au fost 
puse in functiune la nivelul anilor 1987-1988. 

f) Statii de pompare 
Exista doua statii de pompare, una pentru Snagov si una pentru Ghermanesti, de tip 
subteran cu hidrofor.Capacitatea acestor sunt: 

Snagov 

Qp = 5 l/s 

Hp = 10mCA 

Pp = 15 kw 

Ghermanesti 

Qi = 5 l/s 

Hi = 10mCA 

Pi = 15 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 5 – Situatie retele de distributie apa - Snagov 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Snagov 
Ghermanesti 

 
 14700 27 – 9 km 

14 – 5.7 km  
 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Insufienta gradului de acoperire cu apa; 

Ștefăneștii de Jos 

Localitatea Stefanestii de Jos - componente localitatile: Cretuleasa, Stefanestii de Jos, 
Stefanestii de Sus. 

Numarul de locuitori este de 7725. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 2500. Gradul de acoperire de 43% . Gradul de contorizare este 30%. 

a) Sursa de apa bruta 
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Localitatile Cretuleasa, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus sunt alimentate cu apa din 
sursa subterana prin intermediul a 2 puturi forate la 250 m adancime echipate cu cate 
o pompa submersibila avand Q =18.4mc/h, H=83mCA, P=7.5KW. Acestea sunt 
amplasate in Stefanestii de Jos si Stefanestii de Sus avand zone de protectie sanitara. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Conducta de aductiune a apei brute are o lungime de 401 m din PEID. Aceasta are o 
vechime de 3 ani (2013) iar nivelul pierderilor este estimat la 10%. 

c) Tratare 
Tratarea apei este realizata prin intermediul unei statii de clorinare, prin injectarea de 
clor gazos in conducta de distributie. 

Capacitatile acestei statii este pentru un debit de 10-15 l/s fiecare. Anul punerii in 
functiune 2013. 

d) Aductiuni de apa tratata 
Conducta de aductiune a apei tratate are o lungime de 3200 m din PEID. 1600 m din 
aceasta conducta are o vechime de 11 ani (2005) iar 1600 m din aceasta conducta are 
o vechime de 3 ani (2013). Nivelul pierderilor este estimat la 10%. 

e) Inmagazinare 
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul a trei rezervore cu 
capacitati de 1 x 550 mc in Stefanestii de Sus, 1 x 250 mc si 1 x 300 mc pe strada 
Sinaia. In anul 2005 a fost pus in functiune cel cu volumul de 550 mc si in anul 2013 
celelalte doua rezervoare. 

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare dotata cu grup de pompe booster 2+1 pompe centrifuge 
cu ax vertical cu convertizor de frecventa si pompa de incendiu.  

Capacitatea acestor pompe: 

Qp = 27 mc/h 

Hp = 25mCA 

Pp = 4 kw 

Qi = 18 mc/h 

Hi = 25mCA 

Pi = 3 kw 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 41 

g) Retele de distributie 
Tabel 6 – Situatie retele de distributie apa – Stefanesti 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Cretuleasa 
Stefanestii 
de Jos 
Stefanestii 
de Sus 

PEID 

200 1482 

9 – 11.11 km 
5 – 15.3 km 

160 2931 
75 1669 
63 9230 

 
 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Insuficienta gradului de acoperire cu apa; 
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Aglomerări - Judeţul ILFOV 

Agomerarile cuprinse in aria de operare a Opertorului Regional S.C. EURO APA VOL 
S.A. sunt: 1 Decembrie , Bucuresti, Dascalu, Stefanestii de Jos, Snagov. 

Situatia existenta la nivelul judetului privind sistemul de canalizare (deficiente ale 
sistemului). 

In judetul Ilfov, lungimea totala a retelei de canalizare menajera este de aproximativ 
685.921 km, din care 361.162 km in zona urbana si 324.759 km in zona rurala. 

O parte din localitatile limitrofe municipiului Bucuresti (Pantelimon, Voluntari, Chitila, 
Dobroesti, Chiajna, etc.) deverseaza apa uzata direct in reteaua de canalizare a 
capitalei, fapt care contribuie la cresterea gradului de poluare a Dambovitei si 
Argesului. 

Celelalte localitati rurale din judetul Ilfov nu dispun de retele de canalizare si statii de 
epurare. 

Retelele de canalizare existente sunt in general  subdimensionate si acopera numai 
partial zonele locuite, necesitand extindere si reabilitare. 

Statiile de epurare existente nu acopera necesarul de dezvoltare a zonei in care sunt 
amplasate. 

Aglomerarea Bucuresti 

Aglomerarea Bucuresti - componente Berceni si Voluntari (Cartier Stefanesti, Cartier 
N. Balcescu, Cartier Negro Pontes). 

In localitatea Berceni nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul centralizat de canalizare din aceasta zona 
(Voluntari) este de 27849, reprezentand un grad de acoperire de 72.46%. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea Voluntari este de tip mixt. 

a) Retele de canalizare 
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Tabel 7 – Situatie retele de canalizare – Aglomerarea Bucuresti 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Voluntari 

Beton 

300 27210  
400 12080  

500 6740  
600 2210  
800 4555  
1000 3610  
1250 710  
1500 1900  
2400 950  

PVC 

200 2070  
250 5450  
300 13585  
400 13530  
500 2090  
600 1750  
800 500  

 

Nivelul de infiltratii nu este cunoscut. Numarul inregistrat de blocaje este de 3 
blocaje/an. 

b) Statii de pompare 
Sistemul centralizat de canalizare al localitatii Voluntari cuprinde 9 statii de pompare 
astfel: 

1. Statia de pompare apa uzata din Strada Popasului – pompe tip LOWARA GLS 
100 

Qp = 200 mc/h 

Hp = 13mCA 

Pp = 3.7 kw 

2. Statia de pompare apa uzata din Strada Galata – pompe tip DOMO 10B 
Qp = 30 mc/h 

Hp = 10mCA 
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Pp = 0.75 kw 

3. Statia de pompare apa uzata din Strada Chivu Dumitru – pompe tip CAPP 
Qp = 45 mc/h 

Hp = 20mCA 

Pp = 2.2 kw 

4. Statia de pompare apa uzata din Strada Drumul Potcoavei nr.259 – pompe tip 
FLYGT 

Qp = 60 mc/h 

Hp = 12mCA 

Pp = 7.5  kw 

5. Statia de pompare apa uzata din Strada Drumul Potcoavei – neechipata 
6. Statia de pompare apa uzata din Strada Petru Rarse – pompe tip SEV 65 
Qp = 45 mc/h 

Hp = 12mCA 

Pp = 3 kw 

7. Statia de pompare apa uzata din Strada Emil Garleanu – pompe tip SEV 65 
Qp = 45 mc/h 

Hp = 12mCA 

Pp = 3 kw 

8. Statia de pompare apa uzata din Strada Matei Basarab – pompe tip LOWARA 
GLS 100 

Qp = 200 mc/h 

Hp = 13mCA 

Pp = 3.7 kw 

9. Statia de pompare apa uzata din Strada Iancu de Hunedoara – pompe tip 
LOWARA GLS 100 

Qp = 200 mc/h 

Hp = 13mCA 

Pp = 3.7 kw 

c) Statie de epurare 
Nu exista 
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d) Emisar 
Reteaua existenta a municipiului Bucuresti descarca in punctele: 

Strada Pompiliu Stefu (pod CFR Constanta) 

Soseaua Petricani 

Aleea Privighetorilor 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Insufienta gradului de acoperire; 

Capacitate insuficienta 

 

Aglomerarea 1 Decembrie 

Aglomerarea 1 Decembrie - componente 1 Decembrie si Copaceni. 

In localitatea Copaceni nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori este de 1167. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul centralizat de canalizare din aceasta zona (1 
Decembrie) este de 4500, reprezentand un grad de acoperire de 29%. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea 1 Decembrie este de tip unitar. 

a) Retele de canalizare 
Tabel 8 – Situatie retele de canalizare – Aglomerarea 1 Decembrie 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

1 Decembrie 
- retele 5500 1998 
 colectoare 3500 1998 

 

Nivelul de infiltratii este de 20%. Numarul inregistrat de blocaje este de 27 blocaje/an. 

b) Statii de pompare 
Sistemul centralizat de canalizare al localitatii 1 Decembrie cuprinde 1 statie de 
pompare amplasata intre blocurile de locuinte, de pe partea dreapta a aliniamentului 
soselei Bucuresti-Giurgiu, langa curtea scolii generale. Aceasta este de tip cheson 
circular din beton armat, avand diametrul interior de cca 3m si adancime de cca 8.5m. 

Qp = - mc/h 
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Hp = 5.5 mCA 

Pp = 2 kw 

c) Statie de epurare 
Exista o statie de epurare (nefunctionala) in incinta vechii statii de epurare din Strada 
Spilamberto. Aceasta este echipata cu treapta mecanica si o capacitate de 3150mc/zi 

d) Emisar 
Raul Arges 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Insufienta gradului de acoperire; 

Statia de epurare nu este functionala, opereaza cu dificultate si calitatea apei 
epurate nu este conforma cu legislatia in vigoare; dilutia datorata infiltartiilor 
reprezinta o problema de exploatare. 

 

Aglomerarea Darasti 

Aglomerarea Darasti – componente: Darasti. 

In localitatea Darasti nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori este de 3026. 

a) Retele de canalizare 
Nu exista 

b) Statii de pompare 
Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Nu e cazul 

Aglomerarea Dascalu 

Aglomerarea Dascalu - componente Dascalu si Gagu. 

In localitatea Gagu nu exista sistem centralizat de canalizare. 
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Exista  proiect in derulare finantat prin AFM (retea canalizare  4.593km, statie de 
epurare). 

Numarul de locuitori este de 2398. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea Dascalu este de tip divizor. 

a) Retele de canalizare 
Exista un proiect in derulare finantat prin AFM (retea canalizare  4.593km). 

b) Statii de pompare 
Nu exista 

c) Statie de epurare 
Exista  proiect in derulare finantat prin AFM  pentru realizare statie de epurare. 

d) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul. 

Aglomerarea Snagov 

Aglomerarea Snagov - componente Snagov, Ghermanesti, Ciofliceni, Tancabesti, 
Vladiceasca. 

In localitatea Ghermanesti exista retea de canalizare in zona centrala care preia apele 
uzate numai de la blocuri si institutii sociale administrative (gospodariile individuale 
nu sunt racordate la reteaua existenta) si statie de epurare comuna cu Snagov. 

Localitatile Ciofliceni, Tancabesti, Vladiceasca nu au sistem centralizat de canalizare 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul centralizat de canalizare din aceasta zona 
(Snagov) este de 2849, reprezentand un grad de acoperire de 42%. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea 1 Decembrie este de tip divizor. 

a) Retele de canalizare 
Tabel 9 - Situatie retele de canalizare - Aglomerarea Snagov 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Snagov, 
Ghermanesti - 

400 5400 2007 
315 9600 206 

 
b) Statii de pompare 
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Sistemul centralizat de canalizare al localitatilor Snagov si Ghermanesti cuprinde 3 
statii de pompare realizate din beton, astfel: 

SP 1 Ghermanesti (2+1 pompe) 

Qp = 10 l/s 

Hp = 7 mCA 

Pp = 15 kw 

SP 2 Snagov (in spatele gradinitei de copii) 

Qp = 10 l/s 

Hp = 7 mCA 

Pp = 3.5 kw 

SP 3 Snagov (in spatele gradinitei de copii) 

Qp = 10 l/s 

Hp = 7 mCA 

Pp = 3.5 kw 

c) Statie de epurare 
Exista o statie de epurare cu amplasamentul in aval de localitatea Santu-Floresti - 
comuna Gruiu. Aceasta statie are un sistem de epurare cu treapta mecano biologica 
dimesionata pentru 170.94 kg CBO5/zi. Debitul statiei este de 8 l/s (prima etapa). A 
fost pusa in functiune in anul 2004. 

d) Emisar 
Raul Ialomita 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Insufienta gradului de acoperire; 

Capacitate insuficienta 

Nivelul mare de infiltratii/exfiltratii din reteaua de canalizare 

 

Aglomerarea Stefanestii de Jos 

Aglomerarea Stefanestii de Jos - componente Cretuleasca, Stefanestii de Jos, 
Stefanestii de Sus. 
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Numarul de locuitori este de 7725. 

In localitatea Stefanestii de Jos exista retea de canalizare si statie de epurare. 

Localitatile Cretuleasca si Stefanestii de Sus nu au sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul centralizat de canalizare din aceasta zona 
este de 2000, reprezentand un grad de acoperire de 80%. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea Stefanestii de Jos este de tip unitar. 

a) Retele de canalizare 
Tabel 10 – Situatie retele de canalizare – Aglomerarea Stefanestii de Jos 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Stefanestii 
de Jos - 

250 1681 
2012 400 3925 

500 1469 
 

b) Statii de pompare 
Sistemul centralizat de canalizare al localitatii Stefanestii de Jos cuprinde 4 statii de 
pompare realizate din beton si ingropate, astfel: 

SP 1 la Statia de epurare 

Qp = 11 l/s 

Hp = 11 mCA 

Pp = 3.8 kw 

SP 2 Strada Fagaras 

Qp = 11 l/s 

Hp = 11 mCA 

Pp = 3.8 kw 

SP 3 Strada Bicaz 

Qp = 11 l/s 

Hp = 11 mCA 

Pp = 3.8 kw 
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SP 4 Soseaua Stefanesti 

Qp = 11 l/s 

Hp = 11 mCA 

Pp = 3.8 kw 

c) Statie de epurare 
Exista o statie de epurare cu amplasamentul in Stefanestii de Jos. Aceasta statie are 
un sistem de epurare cu treapta mecanica, fiind dimensionata pentru un numar de 
4000 LE. Debitul statiei este de 1300 mc/zi. A fost pusa in functiune in anul 2013. 

d) Emisar 
Balta Stefanesti 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Insufienta gradului de acoperire;
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Sisteme de alimentare cu apă – Judeţul GIURGIU 

In judetul Giurgiu majoritatea zonei rurale nu dispune de servicii de alimentare cu 
apa. In ultima perioada doar investitii locale sau guvernamentale au inceput sa 
contureze servicii de alimentare cu apa in satele si comunele mai mari. 

Judetul Giurgiu este o zona predominant rurala, cu localitati mici si foarte mici. In 
afara de zona urbana, nici o localitate nu a primit finantare din Fonduri de Coeziune. 

Exista proiecte in derulare finantate prin diverse hotarari guvernamentale (OG7, 
HG577, etc) pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. Chiar si 
asa, judetul Giurgiu ramane o zona cu acoperire scazuta a sectoarelor de apa si apa 
uzata. 

Băneasa 

Localitatea Baneasa - componente localitati: Baneasa, Frasinu, Pietrele si Sfantul 
Gheorghe. 

Numarul de locuitori din aceasta zona este de 5217. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
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Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul, intrucat nu exista retea de alimentare cu apa, investitia propusa vizeaza 
infiintarea sistemului de alimentare cu apa. 

 

Bulbucata 

Localitatea Bulbucata – sate componente: Bulbucata, Teisori, Facau, Coteni. 

Numarul de locuitori din aceasta zona este de 1591. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 500, numai in satul Bulbucata, reprezentand un grad de acoperire de 39%. 

Satele Teisori, Facau si Coteni nu dispun de sisteme de alimentare cu apa. 

a) Sursa de apa 
Sursa de apa este amplasata in partea de sud a localitatii Bulbucata pe un teren aflat 
in posesia Consiliului local Bulbucata, este de tip subteran din 2 foraje la adancime de 
120m echipate cu pompe submersibila avand caracteristicile: Q=2,57 l/s, H=66,0 mCA. 
P=3,0 kW.Capacitatea sursei de apa este de 5.14 l/s. Forajele au zona de protectie 
sanitara 1430 mp. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Aductiune cu apa bruta are o lungime de 16 m din conducte PEID realizata in anul 
2006. 

c) Tratare 
Exista statie de tratare, pusa in functiune in anul 2006, pentru reducerea amoniului 
(5.51 l/s) si statie de clorinare (5.15 l/s). Calitatea apei insa este neconforma. 

d) Aductiuni de apa tratata 
Aductiunea cu apa tratata este din PEID. 

e) Inmagazinare  
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul unui rezervor cu 
capacitate de 400 mc, pus in functiune in anul 2006.  

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare avand urmatoarele caracteristici:. 
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Qp = 12.21 l/s 

Hp = 14mCA 

Pp = 3 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 11 – Situatie retele de distributie apa - Bulbucata 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Bulbucata 

PEID 
 

160 664 

10 

125 204 
110 545 
90 1024 
75 993 
63 3185 
32 109 

 
h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 

Capacitate insuficienta a sursei de alimentare cu apa; 

Grad de acoperire cu retea de alimentare cu apa insuficient; 

 

Buturugeni 

Localitatea Buturugeni – sate componente: Buturugeni, Posta, Podu Ilfovatului, 
Padureni. 

Numarul de locuitori din aceasta zona este de 4136. Numarul de locuitori deserviti de 
sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este de 1125, respectiv in satul 
Buturugeni si Posta, reprezentand un grad de acoperire de 28%. 

Satele Podu Ilfovatului si Padureni nu dispun de sisteme de alimentare cu apa. 

a) Sursa de apa 
Sursa de apa este amplasata in localitatea Buturugeni, este de tip subteran, din 2 
foraje la adancime de 195m echipate cu pompe submersibila avand caracteristicile: 
Q=4.38 l/s, H=74.3 mCA. P=5.5kW. Capacitatea sursei de apa este de 8.76 l/s. Forajele 
au zona de protectie sanitara 2800 mp. 

b) Aductiuni de apa bruta 
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Aductiune cu apa bruta are o lungime de 63 m din conducte PEID realizata in anul 
2006. 

 

c) Tratare 
Exista statie de tratare, pusa in functiune in anul 2006, pentru reducerea amoniului (9 
l/s) si statie de clorinare (16.58 l/s).  

d) Aductiuni de apa tratata 
Aductiunea cu apa tratata are o lungime de 63m realizata din PEID. 

e) Inmagazinare  
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul unui rezervor cu 
capacitate de 500 mc, pus in functiune in anul 2006 si amplasat in localitatea 
Buturugeni.  

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare amplasata in localitatea Buturugeni, echipata cu pompe 
Groundfos centrifuge, cu ax vertical, cu convertizor de frecventa si pompa de 
incendiu, avand urmatoarele caracteristici:. 

Qp = 12.74 l/s 

Hp = 49mCA 

Pp = 11 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 12 – Situatie retele de distributie apa - Buturugeni 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Buturugeni 

PEID 
 

180 2167 

10 

160 954 
125 424 
110 21 
90 221 
75 983 
63 3885 
32 113 

Posta   3000  
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h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Capacitate insuficienta a sursei de alimentare cu apa; 

Grad de acoperire cu retea de alimentare cu apa insuficient; 

 

 

Floresti Stoenesti 

Localitati componente: Stoenesti, Floresti, Palanca. 

Numarul de locuitori este de 9100. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul, intrucat nu exista retea de alimentare cu apa, investitia propusa vizeaza 
infiintarea sistemului de alimentare cu apa. 

 

Herasti 

Localitati componente: Herasti, Milosesti. 

Numarul de locuitori este de 2450. 
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a) Sursa de apa 
Nu exista  

 

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul, intrucat nu exista retea de alimentare cu apa, investitia propusa vizeaza 
infiintarea sistemului de alimentare cu apa. 

 

Iepuresti 

Localitati componente: Iepuresti, Banesti, Chirciulesti, Gorneni, Stalpu. 

Numarul de locuitori este de 1580. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
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Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 

 

Letca Noua 

Localitati componente: Letca Noua, Letca Veche, Milcovatu. 

Numarul de locuitori este de 1250. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul. 
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Stanesti 

Localitati componente: Balanu, Ghizdaru, Oncesti, Stanesti. 

Numarul de locuitori este de 3280. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 

 

Putineiu 

Sate componente: Putineiu, Vieru, Hodivoaie. 

Numarul de locuitori este de 1208. 

Numarul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apa din aceasta zona este 
de 132, respectiv satele Putineiu si Vieru, reprezentand un grad de acoperire de 
4.55%. 

Satul Hodivoaie nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 

a) Sursa de apa 
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Sursa de apa este amplasata in localitatile Vieru si Putineiu, este de tip subteran, din 3 
foraje (2 la Putineiu si 1 la Vieru) echipate cu pompe submersibila avand fiecare 
caracteristicile: Q=3.5 l/s, H=603 mCA. 

Capacitatea sursei de apa este de 8.76 l/s. Forajele au zona de protectie sanitara 2800 
mp. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Aductiunea cu apa bruta are o lungime de 254m realizata din PEID in anul 2012. 

c) Tratare 
Exista statie de tratare, pusa in functiune in anul 2006, ce foloseste hipoclorit de sodiu 
18% pentru clorinarea apei avand capacitatea de 15mc/h.  

d) Aductiuni de apa tratata 
Aductiunea cu apa tratata are o lungime de 14m realizata din PEID in anul 2012. 

e) Inmagazinare  
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul a doua rezervoare, cu 
capacitate de 400 mc pentru localitatea Putineiu si 200 mc pentru localitatea Vieru, 
puse in functiune in anul 2012.  

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare, echipata cu grupuri de pompare hidrofor, avand 
urmatoarele caracteristici: 

Qp = 22 l/s (13 l/s pentru Putineiu si 9 l/s pentru Vieru) 

Hp = 40mCA 

Pp = 15 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 13 – Situatie retele de distributie apa - Putineiu 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Vieru si 
Putineriu PEID 

 

125 8580 
4 90 4950 

63 8150 
 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Grad de acoperire cu retea de alimentare cu apa insuficient; 
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Rasuceni 

Localitati componente: Carapancea, Cucuruzu, Rasuceni, Satu Nou. 

Numarul de locuitori este de 2473. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 

 

Toporu 

Sate componente: Toporu si Tomulesti. 

Numarul de locuitori este de 2282. 

Gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu apa de 60%. 

a) Sursa de apa 
Sursa de apa este amplasata in localitatea Toporu, este de tip subteran, din 2 foraje cu 
adancimea de 60m, echipate cu pompe submersibila Fritefil, avand capacitatea Q=36 
mc/h.Forajele au zona de protectie sanitara de 200 mp. 
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b) Aductiuni de apa bruta 
Aductiunea cu apa bruta este amplasata in localitatea Toporu, are o lungime de 40m 
realizata din PEID in anul 2014. 

c) Tratare 
Exista statie de clorinare, pusa in functiune in anul 2014, avand capacitatea de 
36mc/h.  

d) Aductiuni de apa tratata 
Aductiunea cu apa tratata are o lungime de 40m realizata din PEID in anul 2014. 

e) Inmagazinare  
Inmagazinarea apei potabile este realizata prin intermediul a doua rezervoare cu 
capacitate de 300 mc fiecare, puse in functiune in anul 2014.  

f) Statii de pompare 
Exista o statie de pompare amplasata in localitatea Toporu, de tip subteran, avand 
urmatoarele caracteristici:. 

Qp = 3 x 25 mc/h 

Hp = 50-100 mCA 

Pp = 3.5 kw 

g) Retele de distributie 
Tabel 14 – Situatie retele de distributie apa - Toporu 

Localitatea Material Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Toporu 
 

110 5000 
2 

63 2200 
 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Grad de acoperire cu retea de alimentare cu apa insuficient; 

 

Gaiseni 

Localitati componente: Gaiseni, Carpenisu, Cascioarele. 

Numarul de locuitori este de 5310. 

a) Sursa de apa 
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Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
i) Nu este cazul, intruca nu exista retea de alimentare cu apa, investitia propusa 

vizeaza infiintarea sistemului de alimentare cu apa. 
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Aglomerări - Judeţul GIURGIU 

Aglomerarea Băneasa 

Aglomerarea Baneasa - componenta Baneasa 

In localitatea Baneasa nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori este de 5217. 

a) Retele de canalizare 
Nu exista 

b) Statii de pompare 
Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Nu e cazul 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul 

 

Aglomerarea Buturugeni 

Aglomerarea Buturugeni - componente Buturugeni, Posta, Padureni si Podu Ilfovatului 

In localitatea Buturugeni nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori este de 4136. 

a) Retele de canalizare 
Nu exista 

b) Statii de pompare 
Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 
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d) Emisar 
Nu e cazul 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul 

 

Aglomerarea Floresti, Stoenesti, Gaiseni 

Aglomerarea Floresti, Stoenesti, Gaiseni - componente Floresti, Stoenesti, Palanca, 
Carpesiu, Cascioarele si Gaiseni 

In localitatea Floresti, Stoenesti si Gaiseni nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori este de 14410. 

a) Retele de canalizare 
Nu exista 

b) Statii de pompare 
Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Nu e cazul 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul 

 

Aglomerarea Herasti 

Aglomerarea Herasti - componente Herasti, Milosesti 

In localitatea Herasti nu exista sistem centralizat de canalizare. 

Numarul de locuitori este de 2450. 

a) Retele de canalizare 
Nu exista 

b) Statii de pompare 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 65 

Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Nu e cazul 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul 
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Sisteme de alimentare cu apă – Judeţul IALOMIŢA 

In judetul Ialomita, localitatile sunt alimentate din surse subterane. 

La nivelul judetului Ialomita in sistemele rurale de alimentare cu apa nu exista practic 
monitorizarea si controlul sistemelor de distributie ale apei.  

Lipsa masuratorilor de debite la surse si la rezervoare conduce la necunoasterea 
cantitatii reale de apa introdusa in sistem, implicit pierderile de apa. 

Exista, deasemenea, sisteme de pompare ale apei care au fost proiectate in perioade 
comunista, perioada in care costurile pentru energie erau neglijabile, ceea ce nu mai 
este cazul si in prezent. 

Este, deasemenea, evident ca sistemele urbane de alimentare cu apa sunt invechite, 
cu pierderi mari, cu echipamentele auxiliare uzate fizic si moral, prezentand un 
randament slab in functionare.  

Apa introdusa intr-un sistem aflat intr-o stare tehnica necorespunzatoare, cu multe 
pierderi si bransamente ilegale, ar putea conduce la concluzia ca necesarul de apa 
poate creste cu 50% pana la 100% pentru a acoperi toate pierderile. Acest lucru poate 
fi controlat mai bine prin implementarea unui program de reabilitare in paralel cu 
programul existent de reparatii si intretinere, reabilitari si/sau inlocuiri ale 
conductelor, echipamentelor, instalatiilor degradate, etc. 

 

Armasesti  

Localitati componente: Armasesti, Malu Rosu, Nenisor si Barbulesti. 

Numarul de locuitori din aceasta zona este de 2420. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
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Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 

 

Axintele 

Localitati componente: Axintele, Barbatescu si Horia. 

Numarul de locuitori este de 2560. 

a) Sursa de apa 
Exista o sursa de apa este de tip subteran, din 4 foraje cu adancimea de 100m, in 
localitatea Axintele. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Aductiunea cu apa bruta are o lungime de 200m realizata din PEID in anul 2008. 

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista 

e) Inmagazinare  
Exista un rezervor de inmagazinare a apei in localitatea Axintele cu un volum de 200 
mc.  

f) Statii de pompare 
Nu exista 
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g) Retele de distributie 
Tabel 15 – Situatie retele de distributie apa - Axintele 

Localitatea Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Axintele 125 2480 
8 

110 4282 
75 452  

 
h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 

Nu este cazul, intrucat nu exista retea functionala de alimentare cu apa. 

 

Barcanesti 

Localitati componente: Barcanesti si Condeesti. 

Numarul de locuitori este de 3721. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 
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Jilavele 

Localitati componente: Jilavele si Slatioarele. 

Numarul de locuitori este de 3507. 

a) Sursa de apa 
Nu exista  

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista  

c) Tratare 
Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista  

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Nu exista  

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 

 

Movilita 

Localitati componente: Bitina Pamanteni, Bitina Ungureni si Movilita. 

Numarul de locuitori este de 3143. 

a) Sursa de apa 
Exista o sursa de apa este de tip subteran, din 2 foraje neechipate, in localitatea 
Movilita. 

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista 

c) Tratare 
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Nu exista  

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista 

e) Inmagazinare  
Nu exista  

f) Statii de pompare 
Nu exista  

g) Retele de distributie 
Tabel 16 – Situatie retele de distributie apa - Movilita 

Localitatea Diametru 
(mm) 

Lungime (m) Vechime (ani) 

Movilita  6500 8 
 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul 

 

Rosiori 

Localitati componente: Rosiori. Numarul de locuitori este de 2146. 

a) Sursa de apa 
Nu exista 

b) Aductiuni de apa bruta 
Nu exista 

c) Tratare 
Nu exista 

d) Aductiuni de apa tratata 
Nu exista 

e) Inmagazinare  
Nu exista 

f) Statii de pompare 
Nu exista 
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g) Retele de distributie 
Tabel 17 – Situatie retele de distributie apa - Rosiori 

Localitatea Diametru (mm) Lungime (m) Vechime (ani) 
Rosiori 125 

6500 3 
110 

90 
63 

h) Deficientele sistemului de alimentare cu apa 
Nu este cazul, intrucat nu exista retea functionala de alimentare cu apa. 
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Aglomerări  – Judeţul IALOMITA 

La nivelul judetului numai localitatile mai mari au instalatii de apa uzata, in timp ce in 
cazul  localitatilor mai mici sunt foarte putine localitati cu instalatii de apa uzata si aici 
apar deficientele majore.  

Prin aceasta se intelege ca multe dintre comunitatile rurale si dintre acelea 
neracordate la instalatiile centralizate de apa uzata utilizeaza fose septice. Desi aceste 
sisteme de tratare cu fosa septica pot asigura tratament adecvat daca sunt construite 
corespunzator, exista dovezi ca utilizarea foselor septice nu este bine gestionata iar 
standardele sanitare nu sunt respectate. 

Aglomerarea Barcanesti - Axintele 

Aglomerarea Barcanesti, Axintele - componente Barcanesti, Condeesti, Axintele, 
Barbatescu si Horia.In localitatea Axintele exista o retea de canalizare si statie de 
epurare, nefunctionala 

Localitatile Barcanesti, Condeesti, Barbatescu si Horia nu au sistem centralizat de 
canalizare 

Numarul de locuitori este de 6281. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea Axintele este de tip divizor. 

a) Retele de canalizare 
Tabel 18 – Situatie retele de canalizare - Aglomerarea Barcanesti - Axintele 

Localitatea Diametru (mm) Lungime (m) Vechime (ani) 
Axintele 250 3600 - 
b) Statii de pompare 

Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Nu e cazul 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
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Nu este cazul, nu exista o retea de canalizare functionala; 

 

Aglomerarea Jilavele Barbulesti 

Aglomerarea Jilavele Barbulesti - componente Jilavele,  Slatioarele si Barbulesti. 

In localitatile Jilavele,  Slatioarele si Barbulesti nu exista sistem centralizat de 
canalizare. 

Numarul de locuitori este de 10.007. 

a) Retele de canalizare 
Nu exista 

b) Statii de pompare 
Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Nu e cazul 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul 

 

Aglomerarea Movilita - Rosiori 

Aglomerarea Movilita, Rosiori - componente Movilita si Rosiori. 

In localitatea Movilita exista retea de canalizare si statie de epurare 

Localitatea Rosiori nu detine sistem centralizat de canalizare 

Numarul de locuitori in Aglomerarea Movilita - Rosiori este de 5289. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea Movilita este de tip divizor. 

a) Retele de canalizare 
Tabel 19 -Situatie retele de canalizare – Aglomerarea Movilita - Rosiori 

Localitatea Diametru (mm) Lungime (m) Vechime (ani) 
Movilita 315 6500 7 
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b) Statii de pompare 

Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Balta Colceag 

e) Deficientele sistemului de canalizare 
Nu este cazul, nu exista o retea de canalizare functionala; 

 

Aglomerarea Sinesti 

Aglomerarea Sinesti - componente Sinesti, Catrunesti si Lilieci. 

In localitatea Sinesti exista retea de canalizare si statie de epurare 

Localitatile Catrunesti si Lilieci nu detin sistem centralizat de canalizare 

Numarul de locuitori deserviti de Aglomerarea Sinesti este de 2604. 

Sistemul de canalizare ce deserveste localitatea Sinesti este de tip divizor. 

a) Retele de canalizare 
Tabel 20 - Situatie retele canalizare - Aglomerarea Sinesti 

Localitatea Diametru (mm) Lungime (m) Vechime (ani) 
Sinesti 250 9000 9 
b) Statii de pompare 

Nu exista 

c) Statie de epurare 
Nu exista 

d) Emisar 
Raul Mostiştea 

e) Deficienţele sistemului de canalizare 
Nu este cazul, nu exista o retea de canalizare functionala; 
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Obiective stabilite prin documentele strategice şi obiective 
enunțate de către autorităţile locale 

 

TRATATUL DE ADERARE 

Obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare răspund Directivei nr. 98/83/CE privind 

calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 91/271/CEE privind 

colectarea şi epurarea apelor uzate, pentru care România a primit perioade de 

tranziţie în vederea conformării.  

Astfel, până în decembrie 2015 trebuia realizată conformarea cu anumiți parametri 

ai apei potabile, iar până în 2018 trebuie îndeplinite obligațiile privind colectarea și 

tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 l.e., cu termene intermediare. 

Obligaţiile de conformare, rezultate din Tratatul de Aderare sunt prezentate sintetic 

în cele ce urmează.  

Astfel, cerinţele de calitate a apei pentru consumul uman necesare pentru 

conformarea cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE sunt următoarele: 

Tabel 21 - Cerințele de calitate conform Directivei nr. 98/83/CE 

 
Populaţie 
localităţi  

CERINŢE / 
PARAMETRI 

31.12.20
06 

31.12.20
10 

31.12.20
15 

Ce
rin

ţe
 p

en
tr

u 
ca

lit
at

ea
 a

pe
i 

pe
nt

ru
 c

on
su

m
ul

 u
m

an
 Toate 

Cerinţe Directiva 
98/83/CE 

 
  

Valorile din Directiva 98/83/CE pentru următorii parametri nu vor fi 
aplicabile României în condiţiile de mai jos 

< 10,000 loc. 
Oxidabilitate    

Amoniu, Nitraţi, 
Turbiditate, 
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Populaţie 
localităţi  

CERINŢE / 
PARAMETRI 

31.12.20
06 

31.12.20
10 

31.12.20
15 

Aluminiu, Fier, 
Plumb, Pesticide cu 
Cadmiu 

10,000 -  
100,000 loc. 

Oxidabilitate 
Turbiditate 

 
  

Amoniu, Nitraţi, 
Aluminiu, Fier, 
Plumb, Pesticide cu 
Cadmiu, Mangan 

 

  

> 100,000 loc. 

Oxidabilitate, 
Amoniu, Aluminiu, 
Pesticide, Fier, 
Mangan 

 

  

Cerinţele privind epurarea şi descărcarea apelor uzate care trebuie îndeplinite 

pentru conformarea cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE sunt prezentate mai 

jos: 

Tabel 22 - Cerinţele privind epurarea şi descărcarea apelor uzate cf Directivei nr. 
91/271/CEE 

 

POPULAŢIE 
ECHIVALENTĂ  
ÎN 
AGLOMERĂRI 
(l.e.) 

CERINŢE / 
PARAMETR
I 

31.12. 

2006 

31.12. 

2010 

31.12. 

2013 

31.12. 

2015 

31.12. 

2018 

Ce
rin

ţe
 p

en
tr

u 
co

le
ct

ar
ea

 şi
 e

pu
ra

re
a 

ap
el

or
 u

za
te

 

> 2,000 l.e.  - 
sisteme de 
colectare  

< 2,000 l.e.  - 
epurare 
“adecvată” 

Cerinţe 
conform 
Directivei 
91/271/EEC 

 A: 61 % 

B: 51% 

A: 69 % 

B: 61% 

A: 80 % 

B: 77% 

A: 100 
% 

B: 100% 
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POPULAŢIE 
ECHIVALENTĂ  
ÎN 
AGLOMERĂRI 
(l.e.) 

CERINŢE / 
PARAMETR
I 

31.12. 

2006 

31.12. 

2010 

31.12. 

2013 

31.12. 

2015 

31.12. 

2018 

Următorul nivel intermediar de conformare va trebui realizat mai devreme, după 
cum se prevede mai jos 

> 10,000 l.e.  

Conformita
te cu Art. 3 
al 91/271/ 
EEC (dotare 
cu sisteme 
de 
colectare) 

   

  

Epurare 
apă uzată 
inclusiv 
îndepărtar
ea 
nutrienţilor 
(=epurare 
terţiară) 

   

  

 

În ceea ce priveşte descărcarea de ape uzate în emisari, întreaga suprafaţă a României 
este considerată zonă sensibilă conform cerinţelor Directivei UE referitoare la apa 
uzată şi, astfel, cele mai urgente cerinţe de înlăturare a nutrienţilor în staţiile de 
epurare sunt aplicabile pentru aglomerările cu mai mult de 10 000 P.E. 

POIM 2014-2020 

POIM reprezintă unul dintre programele operaţionale prin care pot fi accesate 

fondurile europene structurale şi de investiţii alocate României în perioada 2014-

2020 prin Acordul de Parteneriat (AP).  
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POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene  în calitate de Autoritate de 

Management şi adresează nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: 

infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea 

la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.  

Bugetul total alocat POIM este de 11,88 mld. Euro. POIM este finanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), beneficiind de 

o alocare UE de cca. 9,42 mld. euro, la care se adaugă co-finanţarea naţională de cca. 

2,46 mld. euro.  

În cadrul POIM, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor, prin Obiectivul Specific 3.2 “Creşterea nivelului 

de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a 

alimentării cu apă potabilă a populaţiei” promovează acţiuni ce contribuie la 

îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată 

și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin programele de 

finanţare ISPA și POS Mediu 2007 - 2013. 

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din OS 

3.2 se ridică la 2.846.845.261 Euro, din care 2.419.818.471 Euro reprezintă finanţare 

din FC, iar 427.026.790 Euro cofinanţare naţională (370.089.885 euro buget de stat și 

56.936.905 buget local/alte surse publice). 

Strategia de finanțare a POIM pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate 

consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 

2007-2013. Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea 

de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 

855/2008) a localităților mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a 

operatorilor regionali (înființați înainte de finele anului 2012) care sunt beneficiarii 

vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată.  

Finanțarea investițiilor în cadrul POIM 2014-2020 se bazează pe o listă predefinită de 

proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali 
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pe baza investițiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor 

județene/zonale actualizate. 

Prin POIM vor fi finanţate proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu 

următoarele tipuri de sub-acţiuni: 

• Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură 
colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai 
mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu implementarea şi 
eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; 

• Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu 
măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de 
contaminare a apei potabile; 

• Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; 

• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale. 

POIM va asigura, totodată, și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 

aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz). 

Având în vedere faptul că aglomerările sub 2.000 l.e. au o capacitate economică 

limitată, acestea pot fi finanțate în situații excepționale, în corelare cu prioritățile din 

Master Plan și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic și numai pentru 

sisteme centralizate, sistemele individuale de epurare nefiind finanţate. 

Acţiunile propuse vor contribui la atingerea rezultatului propus prin continuarea 

strategiei investiţionale integrate prin intermediul operatorilor regionali, strategie 

demarată prin programele SAMTID și ISPA şi consolidată prin POS Mediu 2007-2013. 

Acţiunile integrate vor asigura finanţarea investiţiilor care contribuie direct la 

obiectivele directivelor europene, prin extinderea ariei de operare a companiilor 

regionale de apă spre aglomerările între 2.000 și 10.000 l.e., promovând totodată 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 80 

principiul solidarității de susținere a localităților cu un nivel de suportabilitate scăzut, 

prin intermediul politicii tarifare unice. 

Grupul ţintă principal este populaţia urbană şi rurală aflată în zone cu conectare 

redusă la sisteme centralizate cu apă curată şi sanogenă şi la sisteme de canalizare. 

Tipurile de beneficiari îl constituie Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin 

Operatorii Regionali (OR) de Apă care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

• Sunt companii existente care activează în baza unui contract de încredinţare 
directă acordat de către Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, prin 
respectarea regulii “in-house” stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, şi 
preluată în legislaţia naţională (Legile nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 
241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

• Acţionariatul OR este format exclusiv din membri ai Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară existentă, constituită din localităţile în aria cărora operează 
compania şi Consiliul Judeţean, după caz, şi în numele cărora promovează 
proiectele integrate de management al apei şi apei uzate, OR fiind astfel o 
companie de interes public şi finanţată prin fonduri publice; pentru proiectele 
noi, nu se vor crea noi ADI, ci cele existente se vor extinde prin includerea de 
noi membri; pentru POIM, se vor lua în considerare ADI existente la sfârşitul 
anului 2013. 

• OR acţionează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract 
prin care autorităţile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui 
exercitat asupra propriilor departamente. 

Selectarea opţiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la bază listele de 
investiţii prioritare aprobate la nivel judeţean în baza Master Plan-urilor actualizate, 
prin care sunt evaluate atât gradul actual de conformare, cât şi investiţiile necesare 
pentru atingerea țintelor asumate prin Tratat. 

 

MASTER PLANUL REGIONAL – Obiective şi ţinte legate de conformare 

JUDEŢUL ILFOV 
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Aria de operare prezentă şi viitoare a SC Euro Apavol acoperă la nivelul judeţului Ilfov 

următoarele 9 unităţi administrativ teritoriale: Voluntari, Ştefăneştii de Jos, Dascălu, 

Nuci, Snagov, Berceni, 1 Decembrie, Copăceni, Dărăşti. 

Stadiul actual al conformării sistemelor de alimentare cu apă şi ţintele de conformare 

în viitor sunt prezentate mai jos: 

Tabel 23 - Stadiul actual de conformare al sistemelor de alimentare cu apă din 
Județul Ilfov și ținte 

Aria de operare  
Judeţul Ilfov 

Nr. Loc. 
2015 2030 2045 

Număr de locuitori/procent de racordare 
la sistemul centralizat de apă 

UAT Voluntari 63.040 69.001 14.485 
  90% 100% 100% 
UAT Stefanesti 2.501 10.084 12.103 
  32% 100% 100% 
UAT Dascalu 0 3.571 4.272 
  0% 100% 100% 
UAT 1 Decembrie 7.469 12.418 14.903 
  67% 85% 85% 
UAT Berceni 5.348 7.757 9.309 
  90% 100% 100% 
UAT Snagov 3.100 9.741 11.690 
  42% 100% 100% 
UAT Nuci 2.759 3.599 4.323 
  100% 100% 100% 
UAT Darasti 3.026 3.950 4.741 
  100% 100% 100% 
TOTAL ARIA DE OPERARE JUDEŢUL ILFOV 87.246 120.127 75.833 

 

Stadiul actual al conformării sistemelor de canalizare şi ţintele de conformare în 

viitor sunt prezentate mai jos: 
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Tabel 24 - Stadiul actual de conformare al sistemelor de canalizare din Județul Ilfov și 
ținte 

Aria de operare  
Judeţul Ilfov 

Nr. Loc. 
 

2015 2030 2045 
Număr de locuitori/procent de racordare 

la sistemul centralizat de canalizare 
UAT Voluntari 35.022 69.001 131.683 
  50% 100% 100% 
UAT Stefanesti 879 10.084 12.103 
  11% 100% 100% 
UAT Dascalu 0 3.131 3.757 
  0% 88% 88% 
UAT 1 Decembrie 5.087 14.578 17.496 
  46% 100% 100% 
UAT Berceni 2.971 7.757 9.309 
  50% 100% 100% 
UAT Snagov 497 9.741 11.690 
  7% 100% 100% 
UAT Nuci 0 3.599 4.323 
  0% 100% 100% 
UAT Darasti 0 3.950 4.741 
  100% 100% 100% 
TOTAL ARIA DE OPERARE JUDEŢUL ILFOV 44.455 121.841 195.102 
 

 

JUDEŢUL GIURGIU 

Aria de operare prezentă şi viitoare a SC Euro Apavol acoperă la nivelul judeţului 

Giurgiu următoarele 12 unităţi administrativ teritoriale: Băneasa, Bulbucata, 

Buturugeni, Florești-Stoeneşti, Găiseni, Herăști, Iepureşti, Letca Veche, Stănești, 

Putineiu, Răsuceni, Toporu. 

Stadiul actual al conformării sistemelor de alimentare cu apă şi ţintele de conformare 

în viitor sunt prezentate mai jos: 
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Tabel 25 - Stadiul actual de conformare al sistemelor de apă din Județul Giurgiu și 
ținte 

Aria de operare  
Judeţul Giurgiu 

Nr. Loc. 
2015 2030 2045 
Număr de locuitori/procent de 

racordare la sistemul centralizat de apă 
UAT Baneasa 0 3.002 2.680 
  0% 63% 63% 
UAT Bulbucata 498 852 760 
  31% 59% 59% 
UAT Iepuresti 100 1.439 1.517 
  5% 100% 100% 
UAT Buturugeni 1.123 2.224 1.986 
  46% 100% 100% 
UAT Toporu 849 2.069 1.848 
  37% 100% 100% 
UAT Herasti 0 2.222 1.984 
  0% 100% 100% 
UAT Stanesti 0 2.974 2.656 
  0% 100% 100% 
UAT Floresti Stoenesti 9.028 8.894 7.311 
  100% 100% 100% 
UAT Gaiseni 5.310 4.816 4.300 
  100% 100% 100% 
TOTAL ARIA DE OPERARE JUDEŢUL 
GIURGIU 

16.910 28.499 25.049 

 

Stadiul actual al conformării sistemelor de canalizare şi ţintele de conformare în 

viitor sunt prezentate mai jos: 

Tabel 26 - Stadiul actual de conformare al sistemelor de canalizare din Județul 
Giurgiu și ținte 

Aria de operare  
Judeţul Giurgiu 

Nr. Loc. 
2015 2030 2045 

Numar de locuitori/procent de racordare 
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la sistemul centralizat de  canalizare 

UAT Baneasa 0 3.002 2.680 
  0% 63% 63% 
UAT Bulbucata 0 0 0 
  0% 0% 0% 
UAT Iepuresti 0 0 0 
  0% 0% 0% 
UAT Buturugeni 0 2.224 1.986 
  0% 100% 100% 
UAT Toporu 0 0 0 
  0% 0% 0% 
UAT Herasti 0 2.222 1.984 
  0% 100% 100% 
UAT Stanesti 0 0 0 
  0% 0% 0% 
UAT Floresti Stoenesti 0 8.894 7.311 
  0% 100% 100% 
UAT Gaiseni 0 4.816 4.300 
  0% 100% 100% 
TOTAL ARIA DE OPERARE JUDEŢUL 
GIURGIU 

0 18.156 15.581 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

Aria de operare prezentă şi viitoare a SC Euro Apavol acoperă la nivelul judeţului 

Ialomiţa 8 unităţi administrativ teritoriale: Armășești, Axintele (inclusiv Horia), 

Bărbuleşti, Bărcănești, Jilavele, Movilița, Roșiori, Sineşti.  

Stadiul actual al conformării sistemelor de alimentare cu apă şi ţintele de 

conformare în viitor sunt prezentate mai jos: 

Tabel 27 - Stadiul actual de conformare al sistemelor de alimentare cu apă din 
Județul Ialomiţa și ținte 

Aria de operare  
Judeţul Ialomiţa 

Nr. Loc. 
2015 2030 2045 
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Număr de locuitori/procent de 
racordare la sistemul centralizat de 

apă 
UAT Barcanesti 0 3.291 2.894 
  0% 100% 100% 
UAT Sinesti 1.302 2.303 2.025 
  50% 100% 100% 
UAT Movilita 314 2.780 2.444 
  10% 100% 100% 
UAT Rosiori 0 1.898 1.669 
  0% 100% 100% 
UAT Jilavele 0 3.455 3.394 
  0% 100% 100% 
UAT Barbulesti 0 5.748 5.055 
  0% 100% 100% 
UAT Armasesti 0 2.264 1.991 
  0% 100% 100% 
UAT Axintele 1.665 1.472 1.295 
  65% 65% 65% 
TOTAL ARIA DE OPERARE JUDEŢUL 
IALOMIŢA 

3.282 23.218 20.774 

 

 

 

 

Stadiul actual al conformării sistemelor de canalizare şi ţintele de conformare în 

viitor sunt prezentate mai jos: 

Tabel 28 - Stadiul actual de conformare al sistemelor de canalizare din Județul 
Ialomiţa și ținte 

Aria de operare  
Judeţul Ialomiţa 

Nr. Loc. 
2015 2030 2045 

Număr de locuitori/procent de racordare 
la sistemul centralizat de  canalizare 

UAT Barcanesti 0 3.291 2.894 
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Aria de operare  
Judeţul Ialomiţa 

Nr. Loc. 
2015 2030 2045 

Număr de locuitori/procent de racordare 
la sistemul centralizat de  canalizare 

  0% 100% 100% 
UAT Sinesti 0 2.303 2.025 
  0% 100% 100% 
UAT Movilita 0 2.780 2.444 
  0% 100% 100% 
UAT Rosiori 0 1.898 1.669 
  0% 100% 100% 
UAT Jilavele 0 3.455 3.394 
  0% 100% 100% 
UAT Barbulesti 0 5.748 5.055 
  0% 100% 100% 
UAT Armasesti 0 0 0 
  0% 0% 0% 
UAT Axintele 1.665 1.472 1.295 
  65% 65% 65% 
TOTAL ARIA DE OPERARE JUDEŢUL 
IALOMIŢA 

1.665 20.947 18.776 
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NECESAR INVESTIŢIONAL PENTRU ASIGURAREA CONFORMĂRII 

 

Pentru conformarea cu obligaţiile de mediu, Master Planul regional a identificat 

necesităţi investiţionale pe termen scurt, mediu şi lung (30 ani) în valoare de 

320.858.383 Euro (investiţii directe). 

Realizarea acestor investiţii este prevăzută a fi realizată gradual, după cum urmează: 

 ETAPA I – perioada 2016 – 2023 – investiţii prioritare/pe termen scurt: 

218.876.782 Euro 

 

 ETAPA II - perioada 2024 – 2030 – investiţii pe termen mediu: 57.725.272 Euro 

 
 ETAPA III – perioada 2031-2046 – investiţii pe termen lung: 44.256.329 Euro 
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Contractul de Delegare 

Contractul de Delegare a gestiunii a fost atribuit în mod direct, prin Hotărârea 
Adunării Generale a ADIEuro-Apa nr. 15/22.02.2013, adoptată în baza hotărârilor 
autorităților locale membre ale Asociației privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către S.C. EURO APAVOL S.A. 

Atribuirea Contractului de Delegare a gestiunii a fost realizată în conformitate cu 
prevederile art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22, alin. (2) din Legea nr. 241/2006 
a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
201 a fost încheiat și semnat în data de 22.02.2013, de Președintele ADIEuro-Apa în 
numele și pe seama asociaților (orașul Voluntari, comuna Sinești, comuna Roșiori), 
care au împreună calitatea de Autoritate Delegantă, pe de o parte, și de S.C. EURO 
APAVOL S.A., în calitate de Operator, pe de altă parte. 

Prin acest contract, Societății S.C. EURO APAVOL S.A. îi sunt conferite de către 
ADIEuro-Apa dreptul exclusiv de a furniza serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare pe raza de competență teritorială a unităților administrativ-teritoriale 
asociate, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie 
sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. 

Contractul de Delegare a gestiunii este încheiat pentru o perioada de 15 
(cincisprezece) ani de la data intrării sale în vigoare, dată expres reglementată în 
Contract. 

Următoarele UAT-uri au emis HCL-uri de aprobare a delegării gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare:  

Tabel 29 – HCL Contracte delegare 

NR. 
CRT. UAT JUDEȚ HCL 

1.  COMUNA HERĂȘTI GIURGIU HCL NR. 31/24.07.2013 
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NR. 
CRT. UAT JUDEȚ HCL 

2.  COMUNA RĂSUCENI GIURGIU HCL NR. 35/26.07.2013 
3.  COMUNA LETCA NOUĂ GIURGIU HCL NR. 29/26.07.2013 
4.  COMUNA PUTINEIU GIURGIU HCL NR. 20/26.07.2013 
5.  COMUNA FLOREȘTI-STOENEȘTI GIURGIU HCL NR. 42/26.07.2013 
6.  COMUNA TOPORU GIURGIU HCL NR. 31/30.07.2013 
7.  COMUNA BĂNEASA GIURGIU HCL NR. 74/31.07.2013 
8.  COMUNA STĂNEȘTI GIURGIU HCL NR. 47/20.08.2013 
9.  COMUNA BULBUCATA GIURGIU HCL NR. 42/20.08.2013 
10.  COMUNA BUTURUGENI GIURGIU HCL NR. 28/05.08.2013 
11.  COMUNA GĂISENI GIURGIU HCL NR. 46/30.08.2013 
12.  COMUNA IEPUREȘTI GIURGIU HCL NR. 33/17.07.2013 
13.  ORAȘUL VOLUNTARI ILFOV HCL NR. 5/12.01.2011 
14.  COMUNA BERCENI ILFOV HCL NR. 43/23.10.2013 
15.  COMUNA SNAGOV ILFOV HCL NR. 64/18.10.2013 
16.  COMUNA 1 DECEMBRIE ILFOV HCL NR. 23/17.09.2013 
17.  COMUNA DĂRĂȘTI ILFOV HCL NR. 24/30.09.2013 
18.  COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS ILFOV HCL NR. 37/29.08.2013 
19.  COMUNA DASCĂLU ILFOV HCL NR. 25/24.09.2013 
20.  COMUNA NUCI ILFOV HCL NR. 22/20.09.2013 
21.  COMUNA COPĂCENI ILFOV HCL NR. 34/17.09.2013 
22.  COMUNA SINEȘTI IALOMIȚA HCL NR. 21/30.08.2012 
23.  COMUNA ROȘIORI IALOMIȚA HCL NR. 28/15.10.2012 
24.  COMUNA ARMĂȘEȘTI IALOMIȚA HCL NR. 27/26.07.2013 
25.  COMUNA MOVILIȚA IALOMIȚA HCL NR. 13/05.04.2013 
26.  COMUNA BĂRCĂNEȘTI IALOMIȚA HCL NR. 34/29.05.2013 
27.  COMUNA JILAVELE IALOMIȚA HCL NR. 29/27.06.2013 
28.  COMUNA AXINTELE IALOMIȚA HCL NR. 26/28.06.2013 
29.  COMUNA BĂRBULEȘTI IALOMIȚA HCL NR. 43/28.06.2013 

 

Până în prezent, OR a preluat patrimoniul existent și a semnat Procese Verbale de 
predare-primire cu următoarele UAT-uri: orașul Voluntari, comuna Copăceni, 
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Ștefăneștii de Jos, Berceni, 1 Decembrie (jud. ILFOV), Sinești (jud. IALOMIȚA), 
Bulbucata, Buturugeni, Toporu (jud. GIURGIU). 

 

Monitorizarea Contractului de Delegare (CD) 

Pentru realizarea obiectivelor sale, ADI exercită drepturi şi obligaţii legate de serviciu 
privind monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi 
responsabilităţilor asumate de operator prin CD. 

Monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor 
asumate de operator prin CD, privesc:  

• modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 
OR, în special respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul 
de delegare, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;  

• gestionarea şi administrarea serviciului de către OR pe criterii de eficienţă 
economică şi managerială;  

• modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 
dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales 
exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice 
sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, 
afectate serviciului;  

• asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;  

• asigurarea protecţiei utilizatorilor. 

În vederea monitorizării aspectelor menţionate mai sus, ADI Euro-Apa a elaborat o 
Procedură Operațională specială. 
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Analiza ADI şi a Operatorului Regional 

Structura ADI 

Pentru pregătirea cadrului instituțional adecvat finanțării investițiilor în sectorul de 
apă/apă uzată din instrumentele structurale ale UE, procesul de regionalizare a 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a început prin constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Apă și Canalizare Voluntari – Găneasa”.  Conform Actului 
Constitutiv, din Asociaţie au făcut parte inițial 2 (două) unităţi administrativ-teritoriale 
(UAT-uri), respectiv:  

• Orașul Voluntari (HCL nr. 182/27.10.2010); 

• Comuna Găneasa (HCL nr. 23/27.10.2010);  

Prin Încheierea Judecătoriei Buftea nr. 1071/25.11.2010 s-a dispus acordarea 
personalității juridice și înscrierea Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat 
la grefa respectivei judecătorii.  

Actul Constitutiv și Statutul Asociației îndeplinesc cerințele agreate în cadrul POS 
Mediu pentru constituirea Asociației și respectă întocmai prevederile minimale ale 
Hotărârii de Guvern nr. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Ulterior, componența ADI s-a modificat și completat de mai multe ori, prin 
primirea/retragerea unor membri asociați, astfel: 

• Prin Hotărârea AGA a ADI nr. 11/21.09.2012 se aprobă primirea în Asociație a 
comunei Petrăchioaia - jud. Ilfov (HCL nr. 26/27.04.2012) și comunei Sinești - jud. 
Ialomița (HCL nr. 21/30.08.2012), se aprobă retragerea comunei Găneasa - jud. 
Ilfov (HCL nr. 23/22.08.2012), precum și actualizarea corespunzătoare a Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 2/2012.  

• Prin Hotărârea AGA a ADI nr. 12/15.11.2012 se aprobă primirea în Asociație a 
comunei Roșiori – jud. Ialomița (HCL nr. 28/15.10.2012), schimbarea denumirii ADI 
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în  ”Euro-Apa”, precum și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv și 
Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 3/2012. 

• Prin Hotărârea AGA a ADI nr. 17/29.05.2013 se aprobă retragerea comunei 
Petrăchioaia – jud. Ilfov (HCL nr. 5/23.01.2013) și actualizarea corespunzătoare a 
Actului Constitutiv și Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 4/2013. 

• Prin Hotărârea AGA a ADI nr. 22/07.11.2013 se aprobă primirea în Asociație a 
următoarelor UAT-uri: 

Nr. 
crt. 

UAT Județ HCL 

1. Comuna Greaca GIURGIU HCL nr. 
31/28.06.2013 

2. Comuna Herăști GIURGIU HCL nr. 
31/24.07.2013 

3. Comuna Răsuceni GIURGIU HCL nr. 
35/26.07.2013 

4. Comuna Letca Nouă GIURGIU HCL nr. 
29/26.07.2013 

5. Comuna Putineiu GIURGIU HCL nr. 
20/26.07.2013 

6. Comuna Florești-Stoenești GIURGIU HCL nr. 
42/26.07.2013 

7. Comuna Mihai Bravu GIURGIU HCL 
nr.39/30.07.2013 

8. Comuna Toporu GIURGIU HCL nr. 
31/30.07.2013 

9. Comuna Băneasa GIURGIU HCL nr. 
74/31.07.2013 

10. Comuna Stănești GIURGIU HCL nr. 
47/20.08.2013 

11. Comuna Bulbucata GIURGIU HCL nr. 
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42/20.08.2013 

12. Comuna Buturugeni GIURGIU HCL nr. 
28/05.08.2013 

13. Comuna Găiseni GIURGIU HCL nr. 
46/30.08.2013 

14. Comuna Iepurești GIURGIU HCL nr. 
33/17.07.2013 

15. Comuna Berceni ILFOV HCL nr. 
43/23.10.2013 

16. Comuna Snagov ILFOV HCL nr. 
64/18.10.2013 

17. Orașul Popești-Leordeni ILFOV HCL nr. 
58/18.10.2013  

18. Comuna 1 Decembrie ILFOV HCL nr. 
23/17.09.2013 

19. Comuna Dărăști ILFOV HCL nr. 
24/30.09.2013 

20. Comuna Ștefăneștii de Jos ILFOV HCL nr. 
37/29.08.2013 

21. Comuna Dascălu ILFOV HCL nr. 
25/24.09.2013 

22. Comuna Nuci ILFOV HCL nr. 
22/20.09.2013 

23. Comuna Copăceni ILFOV HCL nr. 
34/17.09.2013 

24. Comuna Armășești IALOMIȚA HCL nr. 
27/26.07.2013 

25. Comuna Movilița IALOMIȚA HCL nr. 
13/05.04.2013 

26. Comuna Bărcănești IALOMIȚA HCL nr. 
34/29.05.2013 
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27. Comuna Jilavele IALOMIȚA HCL nr. 
29/27.06.2013 

28. Comuna Axintele IALOMIȚA HCL nr. 
26/28.06.2013 

29. Comuna Bărbulești IALOMIȚA HCL nr. 
43/28.06.2013 

 

Prin aceiași Hotărâre a ADI, se aprobă actualizarea corespunzătoare a Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 5/2013. 

• Prin Hotărârea AGA a ADI nr. 23/04.03.2014 se aprobă primirea în Asociație a 
comunei Balotești – jud. Ilfov (HCL nr. 78/24.12.2013) și actualizarea 
corespunzătoare a Actului Constitutiv și Statutului Asociației prin Actul Adițional 
nr. 6/2014. 

• Prin Hotărârea AGA a ADI nr. 30/24.08.2015 se aprobă retragerea din Asociație a 
orașului Popești-Leordeni – jud. Ilfov (HCL nr. 17/24.03.2015), a comunelor 
Balotești – jud. Ilfov (HCL nr. 26/29.05.2015) și Mihai Bravu – jud. Giurgiu (HCL nr. 
26/30.04.2015), precum și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv și 
Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 7/2015.  

• Prin HCL nr. 71/25.11.2015, Consiliul Local al comunei Greaca – jud. Giurgiu 
aprobă retragerea din ADI Euro-Apa. Prin AGA a ADI nr. 38/04.03.2016 se aprobă 
încetarea calității de membru în cadrul Asociației a localității Greaca, județul 
Giurgiu, desemnarea reprezentantului CL Voluntari, numirea unui nou membru în 
Consiliul Director și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației prin 
Actul Adițional nr. 9/2016.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa are, în prezent, 29 de membri 
asociați și următoarea componență:  

Județul Ilfov: Orașul Voluntari, Comuna 1 Decembrie, Comuna Berceni, 
Comuna Copăceni, Comuna Dascălu, Comuna  Dărăști, Comuna Nuci, Comuna 
Snagov, Comuna Ștefăneștii de Jos.  

Județul Giurgiu: Comuna Băneasa, Comuna Bulbucata, Comuna Buturugeni, 
Comuna Florești-Stoenești, Comuna Găiseni, Comuna Herăști, Comuna 
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Iepurești, Comuna Letca Nouă (sat Letca Veche), Comuna Stănești, Comuna 
Putineiu, Comuna Răsuceni, Comuna Toporu.  

Județul Ialomița: Comuna Armășești, Comuna Axintele (sat Axintele, Horia, 
Bărbătescu), Comuna Bărbulești, Comuna Bărcănești, Comuna Jilavele, 
Comuna Movilița, Comuna Roșiori, Comuna Sinești. 

Aceste localități membre au ales să facă parte din ADIEuro-Apa chiar dacă în regiune 
își desfășoară activitatea și alte Asociații de Dezvoltare Intercomunitară.  

Toate unitățile administrativ-teritoriale prevăzute cu investiții prin proiectul regional 
finanțat prin POIM 2014-2020 sunt membri cu drepturi depline în cadrul ADIEuro-
Apa. 

 

Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

Potrivit Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APĂ 
ȘI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA”, devenită ulterior ”Euro-Apa”, asociaţia este 
constituită ca persoană juridică de drept privat, cu statutul de utilitate publică, pe o 
durată nedeterminată, fiind înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa 
Judecătoriei Buftea, conform Certificatului de înscriere nr. 1071/25.11.2010. Sediul 
Asociației este în orașul Voluntari, Bulevardul Dunării nr. 71, județul Ilfov. 

Asociația are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, 
precum și realizarea în comun a proiectelor de investiții publice de interes zonal sau 
regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 
alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului de apă și de canalizare, pe baza 
strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Interesul comun care stă la baza constituirii Asociației este reprezentat de interesul 
general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, pentru 
îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile 
unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul 
„poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind 
protecția mediului, creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea 
investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare. 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 96 

 

Patrimoniul ADI Euro-Apa 

Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa este compus din 
bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și 
funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de 
folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, 
acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte. 

Patrimoniul inițial al Asociației a fost de 1.800 lei, constituit din contribuția în 
numerar a asociaților, după cum urmează: 

• orașul Voluntari – 1.200 lei 

• comuna Găneasa – 600 lei 

Conform Actului Adiţional nr. 6/2014 pentru modificarea Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei, patrimoniul Asociației crește la 21.000 lei, ca urmare a aderării 
noilor membri asociați.  

Prin Actul Adițional nr. 8/2015 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Euro-Apa, 
cuantumul cotizației fiecărui membru al Asociației este stabilit astfel: membrii 
Asociației cu un nr. de locuitori mai mic de 2.000 vor plăti o cotizație de 420 lei/lună, 
membrii Asociației cu un nr. de locuitori cuprins între 2.001 și 4.500 vor plăti o 
cotizație de 1.000/lună, membrii Asociației cu un nr. de locuitori cuprins între 4.501 și 
7.000 vor plăti o cotizație de 1.500 lei/lună, membrii Asociației cu un nr. de locuitori 
cuprins între 7.001 și 10.000 vor plăti o cotizație de 2.000 lei/lună, iar orașul Voluntari 
va plăti o cotizație de 20.000 lei/lună. 

Sursele de venit ale Asociației sunt asigurate din: contribuțiile asociaților la formarea 
patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale 
acestora; dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 
donații, sponsorizări sau legate; cotizația anuală plătită de membrii Asociației; oricare 
alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației. 

 

Organele de conducere, administrare și control ale Asociaţiei 

Adunarea Generală a Asociației 
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Organul de conducere al ADIEuro-Apa este reprezentat de Adunarea Generală a 
Asociației, formată din toți reprezentanții unităților administrativ-teritoriale asociate, 
desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. 

Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală dintre membrii săi, având 
atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației și reprezentând Asociația în raporturile cu 
terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel. 

Principalele atribuții ale Adunării Generale cu privire la activitatea proprie sunt 
următoarele: 

• stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale Asociației; 
• acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru 

perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării 
Generale de către Consiliul Director; 

• aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar 
încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru 
următorul exercițiu financiar; 

• alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director; 
• alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor 

generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori; 
• aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a 

organizării aparatului tehnic al Asociației; 
• aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror 

valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; 
• modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației; 
• dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor 

rămase după lichidare; 
• aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și 

excluderii unor membri din Asociație; 
• aprobarea cotizației anuale; 
• orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Statut. 

În ceea ce privește relația Asociației cu OR, în aplicarea criteriului „controlului 
similar”, regula esențială a regionalizării, ADI Euro-Apa exercită o influență decisivă 
asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale OR. Astfel, aceasta va fi consultată 
cu privire la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al OR, înainte de 
aprobarea acestora, autoritățile deliberative care sunt în același timp și acționari ai 
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OR având obligația de a respecta avizul Asociației. De asemenea, în baza controlului 
similar pe care îl exercită asupra OR, Asociația dispune de următoarele drepturi: 

• propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a OR are 
dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație al OR; 

• propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație al OR; 
• propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului 

de Administrație al OR pentru prejudiciile aduse acestuia; 
• acordă avizul conform asupra Regulamentului de organizare și funcționare al 

OR înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație al 
acestuia; 

• acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de 
Consiliul de Administrație al OR înainte de aprobarea acestora de către 
Adunarea Generală a OR; 

• acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca 
obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie Captarea, tratarea 
și distribuția apei (Cod CAEN 3600) sau Colectarea și epurarea apelor uzate 
(Cod CAEN 3700); 

• acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă 
prevăzut de Legea societăților comerciale și a celor prevăzute în Contractul de 
Delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca 
Adunarea Generală a OR să poată lua o hotărâre în acest domeniu; 

• avizează propunerile de modificare a Actului Constitutiv al OR înainte de 
adoptarea lor; 

• de a fi informată, în aceeași măsură, ca orice acționar al OR, despre activitatea 
acestuia. 

 

Consiliul Director 

Consiliul Director reprezintă organul executiv de conducere al ADIEuro-Apa și este 
format din președintele Asociației, care este și președintele Consiliului Director, și încă 
2 (doi) membri numiți de Adunarea Generală a Asociației, pe o perioadă de 4 ani.  

Consiliul Director asigură, potrivit Statutului Asociației, punerea în executare a 
hotărârilor Adunării Generale și exercită următoarele atribuții privind activitatea 
proprie a Asociației: 
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• prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului 
de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor 
Asociației; 

• propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în 
proiectul de buget al Asociației supus spre aprobare Adunării Generale; 

• aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu 
excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 
100.000 Euro; 

• angajează Directorul Executiv al Asociației, care va avea sarcina de a angaja 
membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de 
Adunarea Generală și ținând cont de bugetul aprobat de Adunarea Generală; 

• în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la 
bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva 
asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut în 
Statut; 

• îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 
Generală a Asociației. 

Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori 
este nevoie, la convocarea președintelui ADIEuro-Apa, iar deciziile acestuia se iau în 
prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia. 

În vederea realizării scopului și obiectivelor sale, ADIEuro-Apa  și-a constituit un 
Aparat tehnic propriu, condus de un director executiv numit de Consiliul Director. 
Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației, din structura 
acestuia urmând să facă parte cel puțin: (i) un secretar; (ii) un contabil; (iii) un 
consilier juridic; (iv) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării 
Contractului de Delegare a gestiunii, conform mandatului acordat Asociației. 

Controlul financiar intern al ADI Euro-Apa 

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formată 
din minimum 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală a Asociației pentru o 
perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. Membrii Consiliului Director nu 
pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert 
contabil, în condițiile legii. 

Capacitatea de funcționare a ADI Euro-Apa 
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ADI Euro-Apa este organizată și funcționează conform Regulamentului Intern, 
Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei adoptate prin 
Hotărârea AGA nr. 26/11.11.2014.  

Conform Organigramei și Statului de Funcții aprobate prin Hotărârea mai sus 
menționată, ADIEuro-Apa are alocată următoarea structură: 
 1 Director Executiv; 

 1 Secretar Asociație; 

 1 Contabil Șef; 

 Compartiment Juridic: 1 Consilier Juridic – Șef compartiment și 1 Consilier 
juridic; 

 Birou Strategie dezvoltare: 1 Șef birou, 1 Expert analist investiții (proiecte), 1 
Expert ecolog, 1 Expert achiziții publice, 1 Secretar dactilograf; 

 Compartiment monitorizare Contract Delegare: 1 Inginer constructor 
instalații, 1 Inginer-automatizare, 1 Inginer construcții hidrotehnice, 1 
Muncitor necalificat. 

Din totalul de 14 posturi alocate, la momentul analizei 5 sunt ocupate și 9 libere. 

Până la momentul prezent, ADIEuro-Apa, prin organele sale (de conducere, executive 
și control financiar intern) și-a îndeplinit corect și la timp atribuțiile, atât cu privire la 
activitatea proprie (aprobare situații financiare și a proiectului BVC, aprobare 
organigramă și politică de personal, aprobare acte adiționale la Actul Constitutiv și 
Statutul Asociației, aprobare primire noi membri/retragere, etc.), cât și cu privire la 
exercitarea mandatului acordat de asociați privind OR (avizul conform pentru ROF și 
organigramă, program de activitate și strategie, indicatori de performanță, etc.), 
strategia de dezvoltare (aprobare Master Plan și MP actualizat, Lista Prioritară de 
Investiții, aviz consultativ pe SF-uri, etc.), politica tarifară (aprobare prețuri și tarife, 
pentru populație și restul utilizatorilor, la serviciile de alimentare cu apă și de 
canalizare, etc.), Contractul de Delegare (monitorizarea îndeplinirii de către Operator 
a obligațiilor stabilite, etc.). 

Implementarea proiectului ”Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii 
Regionali (OR) şi sprijin pentru Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)”, pe 
parcursul anului 2015, a implicat și efectuarea unei analize privind organizarea și 
funcționarea ADIEuro-Apa, precum și privind monitorizarea implementării 
Contractului de Delegare semnat cu OR.  
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In urma acestei analize, în vederea atingerii scopului și obiectivelor stabilite prin 
Statutul ADIEuro-Apa, Consultantul a propus următoarele măsuri: 

Elaborarea documentelor de organizare și funcționare ale Asociației care să 
asigure premisele unei bune funcționări a ADI; 

Elaborarea unui pachet de proceduri operaționale pentru activitățile ADI care să 
ofere un instrument de lucru util aparatului tehnic și să clarifice pașii de urmat 
în vederea realizării atribuțiilor ce revin Asociației; 

Angajarea de personal în vederea ocupării posturilor vacante, avînd în vedere 
extinderea viitoare a ADI; 

Realizarea unor programe de instruire la care să participe întreg personalul, care 
să includă pe lângă aspecte tehnice legate de activitatea Asociației și aspecte 
privind îmbunătățirea abilităților interpersonale; 

Imbunătățirea activității de monitorizare și control prin definirea și delimitarea 
clară a celor două procese și stabilirea unor proceduri de lucru care să conducă 
la o monitorizare adecvată a obligațiilor asumate prin Contractul de Delegare; 

Realizarea inventarierii mijloacelor fixe (bunuri de retur, bunuri de preluare); 

Monitorizarea respectării de către OR a cerințelor contractuale privind asigurările 
(polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din 
daunele pe care le-ar putea provoca pierderea parțială sau totală a instalațiilor 
de producere și transport apă și canalizare); 

Stabilirea indicatorilor de performanță pe fiecare aglomerare/zonă de furnizare a 
apei, conform prevederilor CD și asigurarea unei monitorizări corespunzătoare 
a acestora; 

Stabilirea unei strategii corespunzătoare pentru perioada următoare; 

Realizarea de către OR a rapoartelor anuale, conform prevederilor CD. 

Una dintre sub-activitățile prevăzute pentru sprijinirea și consolidarea capacității ADI 
a vizat dezvoltarea de proceduri de lucru și asigurarea de sprijin în implementarea 
acestora. Prin Hotărârea ADI nr. 39/04.03.2016, sunt aprobate procedurile 
operaționale referitoare la activitatea ADI Euro-Apa. Aceste proceduri sunt: 

• Managementul resurselor umane 

• Control direct operator 

• Management Contract de Delegare 

• Managementul documentelor 
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• Monitorizare Contract de Delegare 

• Politica tarifară 

• Dezvoltarea serviciului 

• Reglementarea serviciului 

De asemenea, în cadrul aceluiași proiect de asistență tehnică, au fost elaborate, 
pentru folosul ADI, următoarele ghiduri: 

• Ghid pentru elaborarea Strategiei ADI privind Serviciul de apă și de canalizare; 

• Ghid pentru avizarea Studiilor de Fezabilitate, la nivelul ADI; 

• Ghid pentru elaborarea raportului de Monitorizare a Contractului de Delegare. 

Din analiza Actului Constitutiv și Statutului ADIEuro-Apa, precum și a celor 9 Acte 
Adiționale la acestea, rezultă că Asociația dispune de o structură bine definită, 
constituită din organe de conducere, administrare și control ale căror competențe și 
atribuții sunt în mod expres stabilite prin Statutul Asociației, având capacitatea de a 
înțelege și gestiona viitoarele situații generate de implementarea proiectului de 
investiții finanțat prin POIM în perioada 2014-2020, prin adoptarea celor mai corecte 
decizii. Actul Constitutiv și Statutul Asociației sunt actualizate în conformitate cu 
ultimele modificări ale HG 855/2008. 

 

Structura şi organizarea Operatorului Regional SC Euro Apavol. Analiza 
compartimentelor din cadrul Operatorului Regional 

Cerințele POS Mediu 2007-2013 au impus crearea unor Operatori Regionali care să 
asigure prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale membre ale ADI printr-un sistem integrat  și cu un 
management profesionist, care să conducă în timp la reducerea risipei de apă, 
promovarea conservării resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de 
apă. 

De asemenea, modelul instituțional promovat prin POS Mediu a impus ca din 
organele de conducere și control ale OR, căruia i se atribuie în mod direct Contractul 
de Delegare a gestiunii serviciului, să facă parte toți sau o parte din membrii ADI. 
Această regulă rezultă și din prevederile art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, potrivit cărora atribuirea directă a 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 103 

Contractului de Delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiții 
cumulative:  

(i) unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI, în calitate de acționari ai OR, 
prin intermediul ADI, exercită un control direct și o influență dominantă asupra 
deciziilor strategice și/sau semnificative ale OR în legătură cu serviciul 
furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în 
cazul gestiunii directe;  

(ii) OR în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera 
furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate 
satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI;  

(iii) capitalul social al OR este deținut în totalitate de unitățile administrativ-
teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al 
OR fiind exclusă. 

În sensul celor de mai sus, în scopul conformării cu aceste cerințe obligatorii pentru a 
accesa finanțarea din Fondul de Coeziune al UE disponibile în cadrul POIM 2014-2020, 
pentru investiții absolut necesare îndeplinirii obligațiilor din domeniu, şi-au exprimat 
acordul pentru participarea la înființarea S.C. APĂ ȘI CANALIZARE VOLUNTARI-
GĂNEASA S.A. următoarele unități administrativ-teritoriale membre ale ADI ”APĂ ȘI 
CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA”: 

• orașul Voluntari (HCL nr. 183/27.10.2010) 

• comuna Găneasa (HCL nr. 24/2010) 

Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti a aprobat 
înfiinţarea S.C. APĂ ŞI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A. prin Rezoluţia nr. 13863 
din data de 06.12.2010, noua societate intrând în serviciul public în data de 
04.02.2011, ca urmare a delegării gestiunii serviciilor de apă şi canalizare de pe raza 
administrativă a oraşului Voluntari de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară. 

Operatorul Regional - S.C. EURO APAVOL S.A. a fost înfiinţat în scopul exploatării şi 
gestionării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a 
unităţilor administrativ-teritoriale reprezentate de membrii Asocitaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitare Euro-Apa, cu respectarea următoarelor principii: 

 a) securitatea serviciului; 
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 b) tarifarea echitabilă; 

 c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; 

 d) transparenţa şi responsabilitatea publică; 

 e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

 f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

 g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 

 h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei 
mediului şi sănătăţii populaţiei. 

Compania este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov, având Codul Unic de Înregistrare 27778056/06.12.2010 și fiind înmatriculată cu 
nr. J23/3171/06.12.2010. 

Obiectul de activitate și aria de acoperire 

S.C. EURO APAVOL S.A. este o companie de interes public, cu capital integral public, 
reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale ADIEuro-Apa, care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv în vederea 
realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum 
sunt acestea stabilite prin acest act.  
Obiectul de activitate al OR este operarea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare a cărui gestiune i-a fost delegată conform Contractului de Delegare, în aria 
delegării, respectiv în aria de competență teritorială a ADIEuro-Apa.  

S.C. EURO APAVOL S.A.are statut de societate comercială a cărui capital social este 
deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ADIEuro-Apa, este 
organizată și își desfășoară activitatea pe baza unui Regulament de Organizare și 
Funcționare aprobat de ADIEuro-Apa. OR își desfășoară activitatea exclusiv pentru 
autoritățile locale membre ale Asociației.  

Operatorul Regional S.C. EURO APAVOL S.A.își desfășoară activitatea în modalitatea 
gestiunii delegate și prestează serviciul de utilitate publică prin exploatarea și 
administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza Contractului 
de Delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea 
de reglementare competentă.  
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S.C. EURO APAVOL S.A. funcționează în baza Licenței nr. 2448 din 16.05.2013, Clasa 2, 
valabilă până la 16.05.2018, având, la finalul anului 2014, o cifră de afaceri de 
23.273.974 lei și un profit de 485.471 lei. 

Potrivit Actului Constitutiv actualizat (29.01.2016) al S.C. EURO APAVOL S.A., 
domeniul principal de activitate, cât și activitatea principală ale OR sunt „Captarea, 
tratarea și distribuția apei” (Cod CAEN 3600). OR exercită, de asemenea, activitățile 
secundare menționate în art. 5 punctul 5.3 din Actul Constitutiv actualizat 
(29.01.2016), precum și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare 
sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate 
sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același 
obiect de activitate (activitate secundară ”Colectarea și epurarea apelor uzate” - Cod 
CAEN 3700). 

 

În scopul îndeplinirii în mod eficient a drepturilor și obligațiilor referitoare la serviciul 
de alimentare cu apă și de canalizare, a fost stabilită în sarcina OR obligația de a nu 
schimba obiectul de activitate al acestuia pe toată durata derulării Contractului de 
Delegare a gestiunii serviciului. Stabilirea prin Actul Constitutiv actualizat (29.01.2016) 
al OR a obligației acestuia de a-și desfășura activitatea exclusiv pentru autoritățile 
locale care i-au delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
precum și a obligației de a nu schimba obiectul de activitate pe durata derulării 
Contractului de Delegare a gestiunii, constituie o transpunere exactă a regulii „in 
house” specifică regionalizării, potrivit căreia OR, în calitate de delegat, desfășoară 
exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a 
unităților administrativ-teritoriale membre ale ADIEuro-Apa. 

 

Acționariatul și acțiunile OR 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, calitatea de acționar al OR o poate avea doar 
unitatea administrativ-teritorială care deține calitatea de membru al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.  

Conform  Actului Constitutiv actualizat (29.01.2016), capitalul social al S.C. EURO 
APAVOL S.A. este de 819.400 lei, divizat în 819.400 acțiuni nominative, cu o valoare 
nominală de 1 leu/acțiune. 
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Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și vărsate, după 
cum urmează: 

Tabel 30 – Aportul actionarilor la consitutirea Operatorului 

Nr. 
crt. 

Acționar Nr. acțiuni 
% din capitalul 

social 

1. CL Voluntari 800.000 97,634 % 

2. CL Sinești 4.000 0,489 % 

3. CL Bărcănești 4.000 0,489 % 

4. CL Berceni 3.000 0,367 % 

5. CL Movilița 1.000 0,122 % 

6. CL Putineiu 700 0,085 % 

7. CL Ștefăneștii de Jos 500 0,061 % 

8. CL Dascălu 500 0,061 % 

9. CL 1 Decembrie 500 0,061 % 

10. CL Jilavele 500 0,061 % 

11. CL Bărbulești 500 0,061 % 

12. CL Roșiori 500 0,061 % 

13. CL Herăști 500 0,061 % 

14. CL Răsuceni 500 0,061 % 

15. CL Buturugeni 500 0,061 % 

16. CL Armășești 300 0,037 % 

17. CL Nuci 200 0,024 % 

18. CL Axintele 200 0,024 % 

19. CL Letca Nouă 200 0,024 % 

20. CL Bulbucata 200 0,024 % 

21. CL Găiseni 200 0,024 % 

22. CL Iepurești 200 0,024 % 

23. CL Greaca 100 0,012 % 
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Nr. 
crt. 

Acționar Nr. acțiuni 
% din capitalul 

social 

24. CL Florești-Stoenești 100 0,012 % 

25. CL Copăceni 100 0,012 % 

26. CL Stănești 100 0,012 % 

27. CL Băneasa 100 0,012 % 

28. CL Toporu 100 0,012 % 

29. CL Snagov 100 0,012 % 

Aportul Consiliului Local Voluntari este constituit prin aport în numerar (51.200 lei) și 
în natură (748.800 lei). Ceilalți acționari contribuie cu aport în numerar. 

Acțiunile OR sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în 
Registrul Acționarilor Societății, fiecare dintre acțiunile subscrise și vărsate conferind 
acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și celelalte 
drepturi stipulate prin Actul Constitutiv al acestuia. 

Acțiunile OR pot fi transferate cu respectarea legislației privind transferul acțiunilor 
societăților comerciale deținute de către autoritățile locale, în vigoare la data 
transferului respectiv și cu respectarea obligației ca după transfer OR să continue să 
aibă capital social integral public. Orice transfer al acțiunilor se aprobă de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al 
Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social. 

În baza Actului Constitutiv, acționarii S.C. EURO APAVOL S.A. au înțeles să acorde 
ADIEuro-Apa anumite drepturi speciale, transpunere a criteriului „controlului similar”, 
regula esențială a procesului de regionalizare, stabilită expres și prin Statutul 
Asociației. Aceste drepturi speciale acordate Asociației permit acesteia să exercite un 
control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative 
ale OR. 

 

Structura organizatorică şi funcţională 

S.C. EURO APAVOL S.A. este organizată și funcționează conform propriei structuri 
organizatorice, stabilită prin Organigrama aprobată prin Hotărârea nr. 2/08.11.2016  a 
Consiliului de Administrație.  
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Organigrama S.C. EURO APAVOL S.A. cuprinde 357 de posturi, dintre care 27 sunt 
posturi de conducere și 330 sunt posturi de execuție. 

În prezent, S.C. EURO APAVOL S.A. este Operator Regional al serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare în 9 localităţi, respectiv: orașul Voluntari, comuna 
Copăceni, Ștefăneștii de Jos, Berceni, 1 Decembrie (jud. ILFOV), Sinești (jud. 
IALOMIȚA), Bulbucata, Buturugeni, Toporu (jud. GIURGIU). 

Organizarea și funcționarea OR are la bază Regulamentul de Organizare și Funcționare 
(ROF) (actualizat în acord cu ultima versiune aprobată a Organigramei OR) și 
Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) al S.C. EURO APAVOL S.A.                                                

In conformitate cu ROF aprobat prin Hotărârea nr. 2/08.01.2016  a Consiliului de 
Administrație, S.C. EURO APAVOL S.A. are următoarea structură organizatorică: 

 

 

A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR (AGA) 

B. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (CA) 

C. DIRECTOR GENERAL 

1. Cabinet Director General 

2. Compartiment control preventiv și de gestiune 

3. Audit intern 

4. Birou resurse umane 

5. Serviciul Avizare, Proiectare, Lucrări 

6. Compartiment achiziții 

7. Biroul juridic 

8. Arhiva 

9. Biroul relații cu publicul 

10. RMI 

11. Dispecerat 

DIRECȚIA ECONOMICĂ (Director Economic) 

10. Serviciul Comercial 
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11. Serviciul Financiar-Contabilitate 

12. Depozit 

DIRECȚIA FONDURI EUROPENE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE (Director) 

1. Unitatea Implementare Proiecte 
2. Birou strategie, dezvoltare 
3. Compartiment mediu 

 

D. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

DIRECTIA DEZVOLATRE REȚEA (Director) 

1. Sucursala Giurgiu 
2. Sucursala Ilfov 
3. Sucursala Ialomița 

 

 

DIRECȚIA LOGISTICĂ (Director) 

1. Serviciul Administrativ și Aprovizionare 
2. Serviciul Parc Auto 

 

DIRECȚIA EXPLOATARE (Director) 

1. Serviciul captare, Inmagazinare, Tratare, Pompare 
2. Serviciul Apă 
3. Serviciul Canal 

 

Organe de conducere și control 

Adunarea Generală a Acționarilor 

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al S.C. EURO APAVOL 
S.A., putând fi ordinară sau extraordinară. Aceasta este convocată de către Consiliul 
de Administrație sau la cererea acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din 
capitalul social al OR, în situația în care consideră că anumite probleme sunt 
importante pentru OR. 
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Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în 
cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar pentru examinarea 
situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și 
bugetului pe anul în curs.  

 

Administrarea Societății 

Administrarea S.C. EURO APAVOL S.A. este asigurată de Consiliul de Administrație 
constituit dintr-un număr de 7 (șapte) administratori neexecutivi. 

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o 
hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.  În cazul apariției unui loc vacant 
în Consiliul de Administrație, acesta va convoca Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru 
perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit.  

Instituirea prin Actul Constitutiv al OR a obligației de numire a membrilor Consiliului 
de Administrație în funcție de lista propusă de Asociație constituie o aplicare a 
criteriului „controlului similar” în baza căruia Asociația exercită asupra OR o influență 
dominantă asupra tuturor deciziilor strategice și/sau semnificative ale OR. 

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani, 
cu excepția primilor membri care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. 

Consiliul de Administrație se întrunește, la cererea Președintelui Consiliului de 
Administrație sau la cererea a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi sau a Directorului 
General, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin 
prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau 
videoconferinței. 

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și 
utile pentru realizarea obiectului de activitate al OR, având puteri depline cu privire la 
conducerea și administrarea S.C. EURO APAVOL S.A., cu respectarea limitelor stabilite 
prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de 
competența Adunării Generale. 

Directorul General este responsabil de administrarea activității.  
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Controlul Societății 

Gestiunea Societății este controlată de 3 cenzori, numiți pe o perioadă de 3 ani.  

Capacitatea OR de a furniza serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în 
parametrii de calitate și eficiență stabiliți prin Contractul de Delegare 

În prezent, S.C. EURO APAVOL S.A. este Operator Regional al serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare în 9 localităţi, respectiv: orașul Voluntari, comuna 
Copăceni, comuna Ștefăneștii de Jos, comuna Berceni, comuna 1 Decembrie (jud. 
ILFOV), comuna Sinești (jud. IALOMIȚA), comuna Bulbucata, comuna Buturugeni, 
comuna Toporu (jud. GIURGIU). 

Obiectivul S.C. EURO APAVOL S.A. este extinderea furnizării serviciului în celelalte 
UAT-uri membre ADIEuro-Apa, cât și obținerea performanțelor operaționale și 
financiare care să o recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare din România. 

Fiind un operator relativ nou înființat, S.C. EURO APAVOL S.A. nu a beneficiat de 
proiecte finanțate din fonduri europene pentru investiții sau creșterea capacității 
instituționale. 

Pe parcursul anului 2015, compania a fost unul dintre beneficiarii proiectului finanțat 
de BERD ”Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali (OR) şi 
sprijin pentru Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)” , care a urmărit 
extinderea conceptului de benchmarking ca instrument de management la toți cei 43 
de OR din România, inițierea și fundamentarea planurilor de acțiune menite să 
îmbunătățească performanța financiară și operațională pentru fiecare OR, precum și 
asistență pentru OR și ADI în vederea implementării planurilor de acțiune elaborate în 
urma exercițiului de benchmarking, instruirea părților implicate în implementarea 
programului de benchmarking la nivel național, dezvoltarea capacităților tehnice, 
financiare și juridice ale ADI, creșterea capacității instituționale și a transferului de 
informații prin seminarii naționale pentru OR și ADI participante, în vederea 
diseminării realizărilor și lecțiilor învățate de aceștia. 

Exercițiile de benchmarking au constat în colectarea datelor și calcularea indicatorilor 
relevanți din șase domenii de performanță și anume: calitatea apei, calitatea 
serviciului pentru clienți, gestionarea activelor, siguranța furnizării, relațiile cu mediul 
și finantarea și eficiența activității.  
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Capacitatea tehnică 

Societatea este certificată pentru sistemul integrat calitate-mediu-sănătate și 
securitate ocupațională conform standardelorSR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 
14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008. Un obiectiv prioritar al Planului de Administrare 
al S.C. EURO APAVOL S.A., întocmit pentru perioada 2016-2020 și aprobat prin 
Hotărârea CA nr. 4/29.01.2016, îl reprezintă implementarea și acreditarea ISO 
27001:2013 privind Sistemul de Management al Securității Informației, precum și 
extinderea certificării sistemului integrat de management, progresiv, la nivelul fiecărui 
UAT preluat. 

S.C. EURO APAVOL S.A. asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru 
cca. 40.200 de utilizatori și are ca principii securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, 
rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența și responsabilitatea 
publică, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la 
serviciul public pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din 
domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătații populației. În 2015, 
cantitatea de apă facturată a fost de 755.185 m3, iar volumul total apă uzată facturată 
a fost de 3.005.410 m3. 

Administrarea societății S.C. EURO APAVOL S.A. este asigurată în conformitate cu 
obiectivele strategice stabilite prin Planul de Administrare și operaționalizate prin 
Planul de Management 2016-2020. 

Strategiile specifice ale S.C. EURO APAVOL S.A., pentru perioada 2016-2020, sunt 
următoarele: 

• Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al 
calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale; 

• Minimizarea impactului asupra activității operatorului regional în contextul de 
preluări progresive a noi zone de operare și armonizarea noilor structuri cu 
cele deja existente; 

• Creșterea intensivă a pieței; 

• Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de 
operare existentă; 

• Creșterea extensivă a pieței prin preluarea progresivă în aria de operare a 
localităților membre ADI Euro-Apa la momentul punerii în funcțiune a 
sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile administrațiilor 
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publice locale prin implementarea proiectelor de investiții finanțate de 
bugetele locale, de stat sau fonduri europene: Bărcănești, Movilița, Dascălu, 
Jilavele, Bărbulești, Roșiori, Herăști, Răsuceni, Armășești, Nuci, Letca Nouă, 
Găiseni, Iepurești, Florești-Stoenești, Stănești, Băneasa și Snagov; 

• Unificarea tarifelor în zona de operare; 

• Facturarea apei pluviale la toate tipurile de utilizatori din aria de operare; 

• Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și 
facturare; 

• Realizarea separării tehnice a măsurării consumului de apă la nivel de 
apartament pentru imobilele tip condominiu; 

• Consolidarea Relațiilor Publice cu toți fatorii interesați; 

• Consolidarea relațiilor cu utilizatorii serviciilor de apă și canalizare; 

• Maximizarea rezultatelor economice; 

• Maximizarea veniturilor; 

• Optimizarea fluxului de numerar; 

• Implementarea sistemului GIS; 

• Implementarea unui sistem de modalre hidraulică și a sistemului SCADA; 

• Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor 
de apă; 

• Îmbunătățirea sistemului de management al activelor; 

• Eficientizarea consumului de energie; 

• Managementul nămolurilor și reziduurilor; 

• Managementul apelor uzate industriale; 

• Protecția surselor de apă; 

• Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor 
resurselor umane; 

• Dezvoltarea sistemului informatic de management; 

• Identificarea și protecția infrastructurilor critice (rețele de apă); 

• Accesarea de fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din 
aria de delegare a operatorului, etapa 2014-2020. 

La momentul prezent, S.C. EURO APAVOL S.A. operează: 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 114 

• aducțiuni și rețea de alimentare cu apă potabilă în lungime totală de 185 km și 
rețea de canalizare în lungime totală de 108 km; 

• surse de apă, stații de tratare, rezervoare și stații de pompare. 

La finalul anului 2014, valoarea totală a investițiilor realizate de companie din surse 
proprii și bugetul local a fost de 11.361.818 RON. 

 

Capacitatea financiară 

Evoluția, în ultimii 3 ani, a principalilor indicatori financiari ai S.C. EURO APAVOL S.A. 
este prezentată în cele ce urmează: 

Tabel 31 – Situație cifra de afaceri 

Cifra de afaceri 

(lei) 

2012 2013 2014  

7.584.135 13.118.572 13.732.932 

Cifra de afaceri a cunoscut o creștere semnificativă în perioada 2012-2013, ca în 2014 
să rămână relativ constantă față de anul precedent. Creșterea de 42% a cifrei de 
afaceri în 2013 față de 2012 s-a datorat, în principal, creșterii ariei de operare. 

Tabel 32 – Situție active fixe 

Total active fixe 

(lei) 

2012 2013 2014  

763.465 2.560.717 4.281.416 

O creștere seminificativă a acestui indicator a avut loc în perioada analizată, 
datorându-se, în principal, extinderii ariei de operare și preluării de noi active. 

Tabel 33 – Situație datorii pe termen lung 

Datorii pe termen 
lung (lei) 

2012 2013 2014  

- - - 

Compania nu a înregistrat datorii pe termen lung în perioada analizată. 
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Tabel 34 – Situație profit din operare 

Profit din operare 

(lei) 

2012 2013 2014  

103.261 3.536.637 480.159 

 

Chiar dacă în anul 2014 compania a înregistrat un profit mai mic față de anul 
precedent, acest lucru a fost benefic pentru desfășurarea activității. Profitul mai mic a 
fost înregistrat datorită creșterii cheltuielilor de exploatare. 

 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) 

Pentru coordonarea și managementul implementării Proiectului ”Asistență tehnică 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-
2020”, prin Decizia nr. 27/09.04.2014 Operatorul Regional și-a constituit o Unitate de 
Implementare a Proiectului (UIP), cu personal calificat. Componența nominală a UIP 
s-a modificat ulterior prin Decizia nr. 46/03.07.2014 și Decizia nr. 112/30.09.2015. 

Prin Decizia nr. 10/01.02.2016 s-a înființat Unitatea de Implementare a Proiectului 
”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, în perioada 2014-2020”, ce va fi depus de S.C. 
EURO APAVOL S.A. spre finanțare din Axa Prioritară 3, OS 3.2 din cadrul POIM 2014-
2020. 

Conform Organigramei OR, aprobată prin Hotărârea nr. 2/08.11.2016  a Consiliului de 
Administrație, UIP are alocate în total 12 posturi, dintre care unul de conducere și 11 
de execuție. 

UIP își desfășoară activitatea sub coodonarea Managerului de Proiect care este direct 
subordonat Directorului Direcției Fonduri Europene și Implementare Proiecte. 

Responsabilitățile personalului UIP sunt detaliat prezentate în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al companiei, aprobat prin Hotărârea nr. 2/08.01.2016  a 
Consiliului de Administrație. Atribuțiile specifice fiecărei funcții în cadrul UIP sunt 
cuprinse în fișele de post aprobate ale personalului UIP. 

Structura organizatorică a UIP este prezentată mai jos: 
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Structura/procedura cooperare/relaţionare ADI-OR 

Din punct de vedere al raporturilor dintre ADI și OR se impune stabilirea unei/unor  
raporturi  care să asigure implementarea  condiționalităților stipulate în legea 51/2006 
privind serviciile publice referitoare la atribuirea directă a contractului de delegare a 
managementului serviciilor.  

Condiționalitățile mai sus menționate implică următoarele : 

- asociația exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor 
strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură 
cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor 
proprii în cazul gestiunii directe;  

- operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară 
exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice 
destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza 
de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei;  

- capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în 
totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei; participarea 
capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este 
exclusă. 

Acestea se materializează prin dreptul asociației de : 

a încheia contractul de delegare cu operatorul, in numele și pe seama membrilor 
săi;  

a constitui interfaţa pentru discuţii şi de a fi un partener activ pentru autorităţile 
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de 
gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes 
intercomunitar;  

a aproba strategia de dezvoltare a Serviciului;  

a monitoriza derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă Serviciului;  

a monitoriza executarea contractului de delegare şi de a informa regulat asociaţii 
despre aceasta; 

În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea exercitării de către ADI a controlului direct şi a 
influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale 
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operatorului, asociaţii care sunt acţionari ai operatorului acordă ADI, potrivit 
statutului, dreptul de a:  

propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are 
dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului;  

propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al operatorului;  

propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de 
administraţie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;  

acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al 
operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie 
al societăţii;  

acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de 
consiliul de administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către 
adunarea generală a operatorului; 

acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca 
obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea 
şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate 
(cod CAEN 3700); 

acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă 
prevăzut de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în contractul de 
delegare, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca 
adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;  

aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de 
adoptarea lor;  

fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al operatorului, despre 
activitatea acestuia. 

Exercitarea acestor drepturi presupune ca pentru numirea membrilor consiliului de 
administrație selecția acestora să se realizeze de către ADI, iar pentru avizarea 
documentelor mai sus menționate este necesar ca Operatorul să transmite spre 
avizare ADI propunerile de modificare, Consiliul Director cu sprijinul aparatului tehnic 
al ADI primeşte şi consultă propunerile de modificare, AGA ADI avizează modificarea şi 
o transmite operatorului, Operatorul aprobă modificarea si indeplineste formalitatile 
cerute de lege pentru opozabilitate. 
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În ceea ce privește strategia de dezvoltare a serviciului  Asociaţia va asigura 
elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, prin intermediul aparatului său 
tehnic. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii 
obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul 
de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi 
actualizate periodic, ţinând seama de strategia de dezvoltare. 

Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea 
Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului. 

Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în 
şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale 
asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma 
investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma 
investiţiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare şi fac parte integrantă din 
acesta. 

Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului consultativ al 
Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor 
beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor). 

În ceea ce privește exercitarea dreptului de a aproba modificarea și ajustarea tarifelor, 
trebuie menționat că in primul rând este necesar a se stabili o politică tarifară la 
nivelul ariei delegării, în conformitate cu condiționalitățile impuse pentru aprobarea 
Contractului de finanțare care va sta la baza proiectului finanțat prin POIM.    

Apoi fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate 
de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform 
politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. 
După trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociaţia 
va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în 
numele şi pe seama acestora. Se recomandă ca pentru ajustarea  tarifelor la nivelul 
contractului de delegare să se prevadă o formulă de ajustare care să permită aplicarea 
tarifului în mod direct.  

In cazul modificării tarifelor conform strategiei de tarifare Operatorul propune 
ajustari, modificari ale preturilor si tarifelor (conform valorilor aprobate in strategia 
de tarifare/ formule din contractul de delegare), pe care le înaintează ADI și ANRSC, 
iar după obținerea aprobării ANRSC privind ajustarea sau modificarea preturilor si 
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tarifelor,  informeaza consiliile locale precum si Directorul Executiv al ADI cu 30 de zile 
inaintea intrarii in vigoare a tarifelor aprobate si aplica tariful la data intrarii in 
vigoare. 

În cazul în care sunt necesare modificări sau ajustări  diferite fată de cele stabilite in 
politica tarifară Operatorul va propune ajustarea, modificarea tarifelor, care va fi 
înaintată către  ANRSC. După obținerea avizului ANRSC acesta va fi inaintat către ADI, 
spre analiza.  Directorul executiv al ADI cu prijinul aparatului tehnic, analizeaza 
propunerea de ajustare, modificare ale preturilor si tarifelor si formuleaza un punct 
de vedere, aceasta va fi inintată către AGA ADI spre aprobare. După aprobare 
Operatorul informeaza consiliile locale cu 30 de zile inaintea intrarii in vigoare a 
tarifelor aprobate si aplica tariful la data intrarii in vigoare. 

O responsabilitate deosebită a asociației în relația cu operatorul o constituie 
monitorizarea activității operatorului în raport de prevederile contractului de delegare 
a managementului serviciilor.   

ADI are o competentă generală de monitorizare a activității operatorului, pentru a 
evalua respectarea în teren și în evidențele Operatorului a obligațiilor asumate prin 
Contractul de delegare, fără însă a aduce atingere autonomiei de gestiune a acestuia. 

Monitorizarea activității se realizează la intervale anuale sau cincinale.  

Monitorizarea anuală presupune evaluarea rapoartelor de gestiune, tehnic și de 
performanță.   

Raportul de gestiune include și bilanțul, contul de profit și pierderi, planul financiar. 
Din punct de vedere al raportului financiar se vor avea in vedere cel puțin debitele, 
creditele și necesarul pentru trezorerie și eventual planuri de acțiune pentru 
îmbunătățirea indicatorilor financiari pentru perioada următoare. 

Raportul tehnic are in vedere pe de-o parte cele doua activități de bază – alimentare 
cu apă și canalizare, iar pe de altă parte aglomerările din aria delegării.  

Raportul de performanță prezintă rezultatele gestiunii utilizatorilor, gestiunea 
comercială și productivitatea. 

Monitorizarea la fiecare cinci ani presupune o evaluare a calității gestiunii, a modului 
în care operatorul a pus în aplicare contabilitatea analitică pentru operaţiile sale, a 
modului de gestionare a activelor concesionate, a gestiunii utilizatorilor, eficiența 
sistemului sau rata vânzărilor în funcţie de producţia netă și calitatea serviciilor 
furnizate utilizatorilor.  
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Analiza SWOT. Analiză deficiențe activitate operațională operator pe baza 
chestionarelor, pe categorii 

Evaluarea realizată pe baza chestionarelor transmise către clienţi, angajați și 
reprezentanții unităților administrativ-teritoriale deservite de operatorul EURO 
APAVOL se concretizează într-o ANALIZĂ SWOT prin care se identifică punctele tari și 
slabe ale serviciului, respectiv oportunitățile și amenințările externe. 

Se va putea astfel stabili modul în care se va realiza o dezvoltare a serviciului care să 
permită atât atingerea țintelor stabilite în documentele strategice la nivel național și 
regional, cât și o relaționare strânsă a acestei dezvoltări cu necesitățile beneficiarilor 
serviciului și ale personalul angajat în furnizarea serviciului.   

Analiza este prezentată sintetic în tabelul următor: 

Tabel 35–Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

CLIENȚI 

• Site-ul societății/ comunicarea cu 
clienții 

• Serviciul dispecerat  
• Nivelul tarifului, in special cel de 

canalizare 
• Serviciul încasări, având în 

vedere deplasarea angajaților 
operatorului în teren  . 
 

• Lipsă rețea alimentare cu apă 
• Presiune variabilă a apei / lipsă 

presiune în perioada de vară  
• Duritate ridicată a apei 
• Conținut de clor ridicat  
• Necomunicare ciclicitate realizare 

analize apă și rezultatele acestora 
• Frecvența citirii contoarelor  
• Asigurarea faptului că factura a 

fost comunicată clienților la timp  
• Lipsa canalizării sau 

subdimensionarea acesteia  
• Miros neplăcut canalizare  
• Insuficiente guri scurgere apă 

pluvială 
• Refulări frecvente ale canalizării 
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Puncte tari Puncte slabe 
• Lipsa hidranți 
•  

 

ANGAJAȚI 

• Serviciul dispecerat  
• Promptitudine, în special în ceea 

ce privește echipele de 
intervenție și departamentul de 
avizări  

• Departament comunicare ( site, 
facebook, relații cu clienți) 

• Calitatea serviciilor  
• Verificarea continuă a calității 

apeiCalitatea angajaților 
• Nivelul tarifului  

• Dificultăți pentru clienți de a 
efectua plata facturilor  

• Tarif neunitar la nivelul ariei de 
operare  

• Spațiu insuficient  
• Vechimea rețelelor, în special a 

celei de canalizare  
• Schimbări ale  echipei de 

management  
• Gradul de acoperire al localităților  
•  Deficiente in managementul 

informației/datelor  
• Personal 

necorespunzător/fluctuant/ lipsa 
planuri de instruire  

• Salarizare 
necorespunzătoare/insuficientă   

• Lipsa laborator analize 
• Dimensionarea neadecvată a 

infrastructurii, inclusiv lipsa unui 
sistem divizor  

• Nivelul pierderilor de apă 
• Existența unui număr mai mare de 

clienți ai serviciului de canalizare 
decât cel pentru serviciul de 
alimentare  

• Presiune variabilă in perioada de 
vară 

REPREZENTANȚI UAT –URI 

• Echipamente și utilaje  
• Comunicarea cu clienții  
• Preț 

• Lipsă personal calificat în teritoriu  
• Operativitate  
• Presiune variabilă a apei, în special 

în perioada de vară 
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Puncte tari Puncte slabe 
• Promptitudine in rezolvarea 

problemelor clienților  
• Acoperire parțială a serviciului pe 

raza UAT-urilor 
 

Oportunități Riscuri 
• Conştientizarea faptului că apa 

din puțuri nu este potabilă  
• Dezvoltarea industrială și 

rezidențială în unele localități 
(Ștefăneștii de Jos, Voluntari, 
Sinești și 1 Decembrie și Snagov)  

• Existența surselor de alimentare 
cu apă  

• Consum ridicat de apă pe 
perioada verii 

• Posibilitatea de a include noi 
membri, în special din zona 
rurală,  în aria de deservire 

• Posibilitatea de a accesa fonduri 
nerambursabile  

• Existența unui cadru instituțional 
adecvat accesării POIM/PNDR 
 

• Demografic/îmbătrânire a 
populației 

• Fluctuația populației din/spre 
București 

• Neplata facturilor 
 

 

Suplimentar faţă de analiza de mai sus, bazată exclusiv pe informaţiile puse la 
dispoziţie prin chestionare şi discuţiile directe cu unii dintre respondenţi (autorităţi 
locale, angajaţii ADI, angajaţii OR), Prestatorul a dezvoltat – în baza propriei 
experienţe şi a datelor şi informaţiilor suplimentare existente sau colectate pe 
parcursul derulării contractului – o serie de aspecte critice care pot completa tabloul 
de mai sus şi implicit îmbunătăţi analiza SWOT. Aceste aspecte vor face obiectul unor 
dezbateri în perioada imediat următoare cu  reprezentanții operatorului regional și ai 
asociației.  

Tabel 36 – Analiza SWOT a sistemului financiar 

SISTEMUL FINANCIAR – EFICIENŢA ECONOMICĂ  

Puncte tari Puncte slabe 
• personal calificat și cu experiența • sistemul actual nu generează 
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• cunoaștere a sistemelor de 
contabilitate specifice 

• managementul acceptă eventuale 
îmbunătățiri ale sistemului 

• centralizarea serviciului comercial și 
a celui financiar contabil la nivelul 
direcției economice 

• perioada de încasare a creanțelor 
• capacitate de îndatorare 

automat date specifice unei aborări 
care să măsoare eficiența activității 

• lipsa abordării comerciale în 
desfășurarea activității 

• posibilitatea de a analiza modul de 
amortizare a investițiilor în perioada 
contractuală.  

• nivelul profitului 

Oportunități Riscuri 
• regionalizarea activității în furnizarea 

serviciilor și extindere arie deservire   
• posibilitatea de a obține noi tipuri de 

date prin implementarea unor noi 
extensii ale sistemului existent 

• dezvoltarea serviciului ținând cont 
de performanța financiară 

• presiune ridicată pentru obținerea 
perfomanțelor economice fără a lua 
in considerare aspectele sociale si 
economice specifice serviciului public 

• apariția nevoii de scădere a 
salariilor/reducere personalului, ca 
măsură de diminuare a costurilor 

• creșterea profitabilității pe termen 
scurt, cu afectarea sustenabilității 
serviciului 

• nevoia de propune creșteri 
nejustificate de tarif 

CALITATEA ŞI EFICIENȚA PERSONALULUI 

Puncte tari Puncte slabe 
• existența unei structuri operaționale  
• includere indicatori de performanță 

în contractul de delegare 
• experiența personalului în sectorul 

de activitate  
• ponderea costurilor cu personalul în 

costurile de exploatare  
• ponderea cheltuielilor cu personalul 

în venituri 
 

• lipsa planului de afaceri actualizat  
• lipsa implementare plan de instruire 
• delegări inadecvate ale 

responsabilităților către nivelurile 
inferioare 

• capacitate operațională departament 
resurse umane  

• abordare comercială redusă în 
activitatea curentă 

• managementul fluxului de informații 
neimplementat corespunzător la 
nivelul fiecărui departament/serviciu 

• nivelul de salarizare  
• personalul alocat UIP insuficient  
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• personal ADI insuficient  
Oportunități Riscuri 

• regionalizarea activității în furnizarea 
serviciilor și extindere arie deservire   

• posibilitatea de a externaliza 
activitățile adiacente celor principale 

• suport pentru creșterea capacității 
operaționale prin proiecte cu 
finanțări nerambursabile  

• interferența factorilor politici 
• externalizarea activităților esențiale 

ale operatorului 
• extinderea ariei de deservire cu 

preluarea unor servicii/operatori cu 
personal supradimensionat 

• lipsa indicatorilor pentru analizarea 
eficienței personalului 

CALITATEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 

Puncte tari Puncte slabe 
• acces relativ  facil la surse de apă 
• posibilă extindere a ariei de 

deservire 
• calitatea apei  
• ponderea cheltuielilor cu energia în 

costuri  
 

• lipsa unor rezervoare de stocare 
pentru acoperirea vârfurilor de 
consum/capacitate pompare redusă 

• pondere scăzută a cheltuielilor cu 
întreținerea și reparațiile  

• corelarea planurilor de investiții 
proprii ale operatorului cu cele ale 
UAT-urilor 

• imposibilitate de implementarea în 
totalitate a planurilor de întreținere și 
înlocuire a infrastructurii, posibil 
cauzată de necesitatea efectuării 
reparațiilor neprogramate 

• nivelul tarifului – peste media 
națională 

• interdependența de alți operatori  
• neaplicarea unor indicatori referitori 

la performanța personalului 
• nivelul cheltuielilor cu terții în 

venituri  
• lipsa unui laborator propriu acreditat 
• existența unui număr ridicat de 

puțuri/fântâni proprietate privată a 
populației.  

• lipsa instalațiilor de tratare 
automatizate  
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• rețele de distribuție vechi cauzatoare 
de pierderi, în numele zone și posibil 
în zone în care se va extinde serviciul  

• lipsa echipamente  GIS, SCADA 
Oportunități Riscuri 

• extinderea ariei de deservire  
• crearea unor sisteme noi alimentare 

cu apă  
• achiziția de echipament performant 

(GIS, SCADA) cu ajutorul finanțărilor 
nerambursabile  

• creșterea dependenței față de alți 
operatori  

• extinderea ariei cu localități 
preponderent rurale, cu nivel de 
suportabilitate redus  

• preluarea unor sisteme ale căror 
randamente nu sunt cunoscute  

• lipsa terenurilor disponibile pentru 
investiții  
 

CALITATEA SERVICIULUI DE CANALIZARE 

Puncte tari Puncte slabe 
• pondere cheltuielilor cu energie  
• tarif scăzut  

• grad insuficient de acoperire al 
rețelei  

• lipsa stații de epurare 
• imposibilitate de implementarea în 

totalitate a planurilor de întreținere și 
înlocuire a infrastructurii, posibil 
cauzată de necesitatea efectuării 
reparațiilor neprogramateacoperire 
insuficienta cu rețele în sistem divizor  

Oportunități Riscuri 
• extindere arie deservire  
• creare sisteme noi de canalizare 
• achiziția de echipament performant 

cu ajutorul finanțărilor 
nerambursabile 

• lipsa emisarilor de descărcare, pentru 
anumite UAT-uri  

• lipsa terenurilor disponibile pentru 
investiții  

• natura terenului care implică 
edificarea stațiilor de pompare 
(determina creșterea costurilor de 
operare)    

• preluarea sistemelor ineficiente 
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Un REZUMAT al aspectelor cheie subliniate în analiza SWOT este prezentat în cele ce 
urmează:  

PUNCTELE TARI se referă în principal la modul în care biroul de relații cu 
clienții/serviciul dispecerat își asigură vizibilitatea și calitatea serviciilor furnizate de 
acest birou către beneficiarii serviciului.  

S-a constatat că toate cele trei categorii de respondenți includ acest birou în categoria 
punctelor tari ale serviciului. Această realitate, coroborat cu un alt punct tare indicat, 
respectiv promptitudinea, denotă o capacitate operațională dezvoltată a operatorului 
pentru rezolvarea problemelor apărute în cursul furnizării serviciilor. Însă, această 
situație de fapt trebuie corelată cu nivelul redus al ariei de delegare. Astfel, in prezent,  
acest punct tare în operarea serviciilor poate fi explicat prin nivelul relativ redus și 
compact al ariei de deservire. Pentru menținerea acestui status, o dată cu extinderea 
ariei de deservire trebuie alocate acestui serviciu fonduri pentru dezvoltarea 
resurselor materiale (echipamente, autovehicule) și angajare de personal suplimentar. 

 

Un alt punct tare identificat de beneficiari se referă la prețul adecvat al serviciilor. În 
general această situație este mai rar întâlnită la nivelul prestatorilor oricărui tip de 
servicii publice. Acest fapt poate conduce pe de o parte la concluzia că tarifele se află 
sub nivelul  limitei de suportabilitate, iar pe de altă parte, la concluzia că tarifele 
practicate pot fi majorate, deoarece beneficiarii sunt mulţumiți de reportul calitate-
preț, iar o creștere a calității serviciului poate fi urmată de o majorare de tarife. 
Condiția esențială pentru a avea o acceptare a majorărilor tarifare este însă de a se 
putea realiza o conștientizare a beneficiarilor referitoare la creșterea calității 
serviciului, materializată prin soluționarea problemelor indicate de aceștia la punctele 
slabe ale serviciului.  

Sintetizate, in funcție de punctele indicate de respondenți, ponderea punctelor tari 
indicate anterior poate fi prezentată astfel:  



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 128 

 

 

Pe lângă cele de mai sus se pot identifica ca puncte tari existența unui nucleu de 
personal care are suficiente capabilități pentru a se asigura o creștere a activității. 

La nivelul operatorului punctele tari indicate de salariați se corelează în mare măsură 
cu cele indicate și de clienți, în funcție de ponderea acestora, cele mai importante 
sunt : modul în care serviciul dispecerat își desfășoară activitatea, promptitudinea 
echipelor de intervenție și a departamentului de avizări, activitatea departamentului 
de comunicare (relația cu clienții și site-ul/pagina de Facebook a societății), nivelul 
tarifului, calitatea generală a serviciilor,  modul de verificare a calității apei. 

PUNCTELE  SLABEvizează ambele activități care fac obiectul furnizării serviciilor, 
respectiv atât partea de alimentare cu apă cât și partea de canalizare.  

În general activitatea nu este analizată și prin prisma unei abordări comerciale sau în 
cazul în care se face această analiză măsurile propuse nu sunt suficient de bine 
implementate.  

Pentru activitatea de alimentare cu apă o deficiență majoră constatată la nivel general 
se referă la presiunea variabilă sau la lipsa presiunii apei în special în perioadele de 
vară. Acest fapt coroborat cu tipul localităților deservite de serviciu, respectiv rural, 
indică o folosire extensivă a apei potabile pentru irigarea/ udarea plantelor.  
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O alta deficiență cu o mare pondere indicată se referă la calitatea apei, în special la 
duritatea si claritatea acesteia, ceea ce denotă un tratament ineficient al apei și o 
infrastructură de distribuție necorespunzătoare.  Totodată populația a indicat faptul 
că a priori consideră că apa are o slabă calitate deoarece nu sunt comunicate analize 
ale acesteia. 

În strânsă legătură cu serviciul de alimentare cu apă a fost indicat, de asemenea ca 
deficiență majoră lipsa hidranților.  

Pentru partea de canalizare deficiența principală se referă în egală măsură la lipsa 
sistemului, in anumite zone și la lipsa sistemului divizor la subdimensionarea acesteia, 
fapt care conduce la refulări și înfundări/colmatări frecvente, apariția mirosurilor 
neplăcute și la imposibilitatea scurgerii apei pluviale.  

O altă problemă identificată, legată de apa pluvială, se referă la numărul mic de guri 
de scurgere a apei, ceea ce conduce de asemenea la menținerea apelor pluviale la 
suprafața pentru o perioadă de timp mai îndelungată. 

Din perspectiva clienților un alt neajuns se referă la modul de citire, în cele mai multe 
cazuri s-a avut în vedere frecvența acesteia, modalitatea de facturare, respectiv modul 
de transmitere a facturilor și modul de plată, în special lipsa POS-urilor și a unor 
puncte de încasare în numerar mai dese.   

Ponderea deficiențelor constate pe baza chestionarelor în funcție de sectorul de 
activitate al operării serviciului este următoarea: 
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La nivelul operatorului principala problemă identificată se referă la dificultățile 
clienților de achitare a facturilor, datorate lipsei punctelor de încasare a facturilor și a 
posibilității de a efectua plata prin POS-uri sau alte sisteme de plata – ex: PayPal, 
online etc. Aceasta este in măsură să afecteze fluxul de numerar al societății și de 
asemenea să genereze costuri cauzate de necesitatea alocării unui număr adecvat de 
încasatori. 

De asemenea schimbările efectuate la nivelul echipei de management sunt percepute 
ca un impediment major în desfășurarea corespunzătoare a activității, putându-se 
aprecia că aceste schimbări pot afecta implementarea unor planuri și strategii pe 
termen mediu sau lung.   

O altă problemă identificată de angajați atestă implementarea parțială a unui a 
sistemului de management al informațiilor și datelor. De asemenea, în strânsă 
legătură cu acest aspect a fost identificată ca o problemă lipsa unor 
întrunirilor/şedințelor interdepartamentale constituie un neajuns în măsură să 
afecteze capacitatea operațională a organizației. 

O pondere importantă în cadrul deficiențelor se referă la lipsa spațiului.  
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Din punct de vedere al percepției salariaților față de alocarea responsabilităților și a 
remunerării, se constată existența unor deficiențe în zone importante legate de 
eficiența organizației, cum sunt:  

- supraîncărcarea personalului,  
- existența unor angajați care nu corespund din punct de vedere profesional 
- lipsa unor programe de instruire/perfecționare profesională 
- salarii necorespunzătoare, apreciindu-se că angajați au salarii care nu reflectă 

corespunzător gradul de responsabilitate alocat prin fisa postului, atât în sensul 
acordării unor salarii prea mari pentru unii salariați, cât și în sensul remunerării 
insuficiente, ceea ce atestă implementarea necorespunzătoare a unui sistem 
de evaluare a performanțelor angajaților. 

Alături de aceste probleme s-a constatat că în raport cu nivelul salariilor de la nivel 
național, salariile din prezent au un nivel sub media națională. Deși din punct de 
vedere al indicatorului ponderii salariilor în costuri, acest nivel mai scăzut conduce la 
obținerea unui indicator bun, există riscul ca eficiența salariaților în timp să afecteze 
sustenabilitatea serviciului. 

Alte probleme identificate de angajați în ponderi relativ importante se referă la lipsa 
de dotări și echipamente, tarif neunitar pe raza ariei de furnizare a serviciilor, 
vechimea rețelelor, în special a celor de canalizare, lipsa laboratorului propriu al 
operatorului, pierderile de apă din sistemul de alimentare. 

De asemenea, s-a constatat un raport nebalansat în tariful pentru alimentare cu apă și 
cel de canalizare. Prin raportare la media națională a tarifelor se constată că cel 
pentru alimentare cu apă este unul peste media națională, pe când cel de canalizare 
este mult sub această medie.  

 

OPORTUNITĂȚILE IDENTIFICATEprin analiză se referă în principal la posibilitatea de 
extindere a ariei serviciului.  

Deși este vorba de o oportunitate reală trebuie avute în vedere posibilele riscuri 
colaterale extinderii. Acestea se referă la preluarea unor sisteme ineficiente din punct 
de vedere operațional; imposibilitatea extinderii în aria adiacentă celei existente în 
predominant zone urbane, deoarece acestea au fost deja preluate de alți operatori 
regionali (APĂ – CANAL Ilfov, RAJA Constanța, ECOAQUA Călărași), ceea ce conduce la 
posibilitatea extinderii în zone predominant rurale, caracterizate prin existența unor 
infrastructuri neperformante și un nivel de trai al populației mai scăzut. Aceste 
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caracteristici pot afecta activitatea întregului operator deoarece vor apărea costuri 
mari de operare și în același timp gradul de încasare al tarifului ar putea fi unul scăzut.  

Dezvoltarea urbanistică a anumitor localități constituie o oportunitate reală pentru 
asigurarea serviciului. Sunt vizate în special localitățile Voluntari, Stefăneștii de Jos, 
Snagov, 1 Decembrie și Sinești. Acest fapt trebuie însă să fie coroborat cu o proiectare 
corespunzătoare a infrastructurii, care să fie în măsură să corespundă dezvoltării 
ulterioare. 

Accesarea fondurilor nerambursabile este indicată ca o posibilitate reală de 
îmbunătățire și dezvoltare a serviciului. Constatarea este corectă având în vedere că 
este deja creat cadrul instituțional care să asigure îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate unor proiecte finanțate fie prin POIM, fie prin PNDR.  

Coroborat cu unul din punctele slabe indicate, referitor la lipsa presiunii în perioada 
de vară, prin rezolvarea problemei, consumul excesiv în perioada de vară poate 
constitui o oportunitate de majorare a veniturilor. Chiar dacă folosirea apei potabile 
pentru udarea sau stropirea plantelor nu este indicată, având în vedere accesul facil la 
sursele de apă, se poate încerca cu acordul ANRSC, stabilirea unei politici tarifare în 
care să fie descurajată risipa, prin stabilirea unor tarife diferențiate, care vor crește în 
funcție de nivelul de apă consumat, dând astfel eficiență principiului poluatorul 
plătește. Mai precis, cu cât cantitatea de apă consumată crește se va majora și tariful 
per unitate de consum (mc).  

Conștientizarea calității  necorespunzătoare a apei din puțurile realizate în 
gospodăriile proprii de către o bună parte a populației poate constitui un punct 
consistent de plecare în atragerea de noi clienți în zonele deservite, în măsura în care 
campaniile de branșare și racordare sunt însoțite de campanii media și de analiza apei 
din puțuri.  

Oportunitatea de accesare a fondurilor nerambursabile trebuie fructificată de către 
operatorul regional prin Unitatea de Implementare a Proiectului care trebuie să 
beneficieze de mai mult personal, componența actuală fiind total insuficientă.   

Posibilele RISCURI constatate se referă la fluctuația populației, chiar dacă populația 
crește sau descrește; în cazul în care fluctuaţia este una majoră, se poate produce o 
dezechilibrare a sistemului; gradul ridicat al populației în vârstă printre beneficiarii 
serviciului, care coroborat cu nivelul redus al veniturilor acestora, poate duce la 
creșterea gradului de neîncasare a facturilor.  
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De asemenea, riscul de neplată a facturilor, ca risc general datorat scăderii puterii de 
cumpărare/nivelului de trai a populației,  a fost indicat ca un risc major în operarea 
serviciului. 

Dezvoltarea facilă a serviciului este afectată de imposibilitatea extinderii ariei de 
deservire in localități urbane. Localitățile urbane din proximitate sunt deja deservite 
de alți operatori regionali și au beneficiat de fonduri nerambursabile prin POS Mediu 
sau alte programe, ceea ce din punct de vedere practic face imposibilă rezilierea 
contractelor cu operatorii existenți  și aderarea la structura instituțională propusă de 
ADI EURO APA.  

Un alt risc care poate fi identificat pe baza situației actuale a operatorului este cel care 
se referă la necesitatea stabilirii unor relații de interdependență cu alți operatori (APA 
NOVA, ECOAQUA Călăraşi). Există riscul ca fluxul de numerar al operatorului care 
deservește membrii ADI EURO APA să fie puternic afectat, deoarece in relația cu 
operatorii acest operator va trebui să achite la data scadenței cantitatea de apă 
preluată sau epurată, iar în cazul neîncasării la termen a tarifului de la populație, 
fondurile respective trebuie acoperite din resurse proprii. Operatorul regional poate 
transforma această relaţie contractuală cu ceilalţi operatori într-o oportunitate, prin 
negocierea unor preţuri bune pentru apa potabilă şi canalizare. 

Situația de mai sus este reliefată de nivelul serviciilor efectuate de terți pentru 
operator. Ca pondere a acestora în venituri,  acest nivel față de media națională este 
deosebit de ridicat, ceea ce denotă o delegare față de terți și a activităților de bază ale 
operatorului.  
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CONCLUZII 

Prin analizarea datelor prezentate se poate concluziona că există posibilități reale de 
dezvoltare a serviciului, atât în ceea ce privește îmbunătățirea calității serviciilor, cât 
şi în ceea ce priveşte extinderea acestuia, cu luarea în considerare a unor măsuri 
menite să îmbunătățească calitatea serviciilor furnizate și a unor posibile măsuri de 
diminuare a riscurilor identificate.  

ASTFEL: 

Punctele tarisunt în mare parte date de personalul care intră în relație directă cu 
beneficiarii serviciului și de o acceptare de către o mare parte a beneficiarilor a 
prețului plătit pentru calitatea actuală a serviciilor furnizate.  

De asemenea, nivelul tarifului este unul sub media națională. 

Deficienţeleindicate se referă la variația presiunii apei, îndeosebi în perioada de vară 
și la calitatea acesteia în ceea ce privește duritatea și claritatea.  

O deficiență majoră o constituie lipsa hidranților, conform părerii consumatorilor și 
lipsa punctelor de încasare, conform părerii angajaților.  

Pentru partea de canalizare se apreciază ca subdimensionarea canalizării, coroborată 
cu posibilele aruncări de deșeuri și materiale grosiere de către populație în canalizare, 
conduce la frecvente colmatări, refulări ale canalizării și la apariția mirosurilor 
specifice. De asemenea modul de gestionare al apelor pluviale este considerat 
nesatisfăcător. Acestea pot fi cauzate de posibila subdimensionare a rețelei, de 
insuficiența gurilor de scurgere, de lipsa sistemului divizor și de mentenanța 
necorespunzătoare a sistemului (curățirea acestuia), denivelările de asfalt, lipsa pantei 
de alunecare către receptorii pluviali.  

La nivelul operatorului se observă implementarea parțială a unui sistem de 
management a informației, ceea ce conduce la lipsa de comunicare între 
servicii/birouri/departamente. Un impediment major în desfășurarea corespunzătoare 
a activității este dat de lipsa spațiului de lucru.  

Din punctul de vedere al angajaților s-a identificat o nemulțumire legată de raportul 
salariu-responsabilităţi și de lipsa unor programe de instruire și perfecționare.  
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De asemenea ponderea serviciilor executate de terți indică un nivel ridicat al 
externalizării serviciilor, ceea ce conduce la concluzia că și activități principale sunt 
delegate către alte entități.  

Totodată, pentru implementarea unei strategii de dezvoltare este necesară elaborarea 
unui plan de afaceri al operatorului care să asigure și corelarea planurilor de investiții 
ale operatorului cu cele ale unităților administrativ teritoriale  și implementarea în 
totalitate a planurilor de instruire a personalului, mentenanța activelor și 
managementul fluxului de informații/date.   

Oportunitățilede dezvoltare a serviciului s-au referit în special la posibilitatea de 
extindere a ariei de deservire, de accesare a fondurilor nerambursabile și de creare a 
unor infrastructuri noi.  

Riscurileindicate sunt de natură demografică și de posibilitatea extinderii cu 
dificultate către zone urbanizate.  De asemenea un  posibil risc se referă la 
dependența acestui operator față de alți operatori care îi furnizează apă sau 
efectuează activitatea de epurare a apei. 
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INTRODUCERE 

 

Definirea viziunii 

Consideraţii generale 

În principiu, cand se defineste viziunea unei organizatii, trebuie sa se raspunda la 

intrebarea “unde vrei sa ajungi ?”  

Consideram ca viziunea stabilita initial prin Planul de management (Suntem un 

operator regional de apa si apa uzata pentru ariile teritorial administrative al 

orasului Voluntari si comunei Sinesti, si avem ca obiectiv atat extinderea in alte 

UAT-uri cat si obtinerea performantelor operationale si financiare care sa ne 

recomande ca o companie competitiva  pe piata serviciilor de alimentare cu apa si 

canalziare din Romania)  nu mai este de actualitate, deoarece nu subliniază 

indeajuns caracterul de operator regional al societatii, neputand oferi o imagine 

adecvata a operatorului in raport de modul concret de dezvoltare a activitatii 

operatorului si nu subliniazaindeajuns caracterul de prestator de servicii publice al 

operatorului.  

Propunere 

“Furnizand servicii pe aria a trei județe EURO APAVOL se afirma ca un operator 

regional care doreste sa furnizeze servicii de calitate  si sa dezvolte infrastructura 

serviciului,  astfel incat sa se asigure protectia mediului, a resurselor de apa si o 

calitate corespunzatoare a vietii. “ 

Propunerea are in vedere situatia actuala concretizată prin faptul ca operatorul 

furnizează servicii unor UAT de pe raza a trei județe, si de asemenea 

subliniazaintentia managementului de a furniza servicii de calitate si de a participa 

in mod activ la dezvoltarea infrastructurii serviciului. Are loc o modificare esențială 
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în definirea viziunii deoarece se propune o translatare a activității operatorului 

către scopuri mai importante, respectiv asigurarea unei calități deosebite a 

serviciului și protecția mediului.  

Desi se poate considera ca astfel se renunta la aspectele economice, aceastea vor fi 

enuntate in  sectiunea de misiune (Cum indeplinim viziunea?) deoarece 

indeplinirea celor doua deziderate stabilite la nivelul viziunii nu se pot realiza fara 

asigurarea unei competitivitatioperationale si financiare a operatorului.  

Similar propunerii anterioare se poate avea in vedere si o  alta, care de asemenea, 

este axata pe necesitatea dezvoltarii globale sustenabile si protectia mediului.  

“EURO APAVOL va asigura dezvoltarea sustenabila a localitatilor, 

crestereacalitatiivietii beneficiarilor servicilor si protectia mediului prin furnizarea 

in conditii de calitate si eficienta a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la 

nivel regional.” 

In principiu, prin cele doua propuneri se incearca stabilirea unor tinte majore ale 

operatorului: protectia mediului, contributia la dezvoltarea localitatilor  si 

crestereacalitatiivietii. 
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Misiunea 

Misiunea stabileste in linii mari directiile pe care trebuie sa le urmeze in viitor 

organizatia. Ea trebuie sa raspundaintrebarii “Cum indeplinim viziunea?”. Corelat 

cu identificarea misiunii trebuie stabilite si valorile pe baza carora se va asigura 

indeplinirea misiunii, respectiv principiile permanente care vor sta la baza 

activitatiiorganizatiei.  Pentru a putea fi usor implementate organizatia trebuie sa 

isistabileascacateva valori esentiale. In general este recomandabil sa se identifice 

un numar de cinci valori.  

Propunere 

Pe baza datelor obtinute in cursul proiectului se pot 

identificaurmatoareleactivitati/misiuni: 

satisfacerea cerintelorclientilor prin crestereacalitatii serviciului si a promptitudinii 
angajatilor; 

asigurarea dezvoltarii sustenabile a serviciului prin eficientizarea activitatii pe baza 
planului de afaceri al societatii acceptat de toti factorii implicati in  derularea 
activitatii; 

extinderea, reabilitarea si modernizarea continua a infrastructurii pe baza 
planurilor de investitiimulti anuale;   

consolidarea si dezvoltarea capacitatii financiare a operatorului prin extinderea 
ariei serviciului si  aplicarea unui tarif unic, corelat cu o crestere continua a 
gradului de colectare; 

consolidarea si imbunatatirea capacităţii tehnice şi operaţionale la nivelul ariei de 
operare prin atragerea personalului de inalta calitate profesionala, adoptarea 
masurilor de mententantaproactiva, achizitionarea tehnologiilor inovative. 
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Alaturi de aceste misiuni o deosebita importanta trebuie acordata protectiei 

mediului pentru asigurarea unei dezvoltari sustenabile si durabile, prin protejarea 

resurselor si eliminarea factorilor care pot afecta negativ mediul.  

• Satisfacerea cerintelorclientilor presupune ca activitatea operatorului va 

avea ca punct central clientul, respectiv populatia si agentii economici.  

Aceasta presupune in primul rand ca operatorul trebuie sa puna in plan secund 

obtinerea profitului pentru actionari, deoarece calitatea acestuia de furnizor a unor 

servicii publice, intr-un regim de cvasi monopol, ar permite obtinerea pe o 

perioada scurta sau  medie a unui nivel ridicat al profitului, dar acest lucru, 

inevitabil, va conduce la o scadere a gradului de incasare a facturilor  si la pierderea 

increderiiclientilor.  De asemenea cadrul legal existent in domeniul serviciilor 

publice pentru alimentare cu apa si canalizare nu stimuleazaobtinerea unor niveluri 

de profitabilitate ridicata, ci asigurarea unor servicii  sustenabile. Profitul trebuie 

dimensionat pentru asigurarea dezvoltariisocietatii si pentru a facilita 

implementarea unor proiecte majore.  

Operatorul va trebui sa asigure o transparenta totala in ceea  ce priveste activitatea 

acestuia, prin comunicarea datelor referitoare la activitatea companiei, respectiv : 

proiecte de dezvoltare si beneficiile asociate ale acestora,  nivelurile tarifare 

aplicate, politica tarifara viitoare, calitatea apei/apei uzate, structura 

organizatorica, nivelul de salarizare etc. De asemenea se vor efectua cat mai 

constant intalniri cu clientii precum si sondaje de opinie ai acestora pentru a 

identifica nevoile reale, precum si posibilitatile de responsabilizare ale clientilor. In 

prestarea tuturor activitatilor operatorul trebuie sa elaboreze metodologii care sa 

asigure un raspuns adecvat si rapid al salariatilorsocietatii fata de 

cerinteleclientilor.  
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• Asigurarea dezvoltarii sustenabile a serviciului 

Aceasta activitate ca si cele urmatoare au ca fundament necesitatea satisfacerii 

cerintelorclientilor. Presupune o planificare strategica a activitatilor derulate de 

operator, pe baza unui plan de afaceri, acceptat de toti factorii implicati in mod 

direct in activitatea societatii, respectiv angajati ai operatorului si reprezentanti ai 

unitatilor administrativ-teritoriale. Pe baza acestui plan se vor identifica resursele 

financiare disponibile precum si a celor necesare pentru asigurarea 

corespunzatoare a functionarii serviciilor in conditii de eficienta si performanta. 

Pentru a se realiza o dezvoltare sustenabila este necesar ca acest plan sa fie in mod 

continuu revizuit astfel incat sa se tina cont de evenualelemodificariaparute in 

cursul derulariiactivitatii. 

• Extinderea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

Acest lucru presupune o identificare clara a infrastructurii si a conditiilor tehnice 

ale acesteia. Dupa efectuarea acestei activitati, pe baza resurselor disponibile sau 

atrase, si a master-planului se va elabora planul de investitiimulti anual, 

incercandu-se o extindere constanta si controlata a ariei de deservire a serviciilor.  

• Consolidarea si dezvoltarea capacitatii financiare a operatorului 

Presupune un grad de incasare adecvat al facturilor si o crestere a veniturilor 

societatii prin atragerea de noi clienti. Prima activitate presupune identificarea 

unor modalitati de colectare adecvate a facturilor, iar a doua presupune o 

extindere eficienta a infrastructurii pentru atragerea de noi clienti. De asemenea, 

este necesara  aplicarea unui tarif unic la nivelul ariei de deservire, cu respectarea 

principiilor solidaritatii, suportabilitatii si poluatorul plateste.   
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• Consolidarea si imbunatatirea capacităţii tehnice şi operaţionale la nivelul 

ariei de operare 

Presupune o imbunatatire continua calitatii personalului prin stabilirea unor 

indicatori specifici de performanta, identificarea unor masuri stimulative pentru 

atingerea indicatorilor, elaborarea unor planuri continue de perfectionare a 

salariatilor, atragerea personalului de inalta calitate  profesionala, achizitionarea de  

echipamente de ultima generatie din punct de vedere tehnic care sa faciliteze 

implementarea unui sistem de  monitorizare a calitatii infrastructurii si abordarea 

proactiva in adoptarea masurilor de mententanta.  

• Protecţia mediului  

Presupune o gestionare adecvata a resurselor naturale si prevenirea si controlul 

poluarii si eliminarea tuturor deficientelor care pot avea un impact negativ asupra 

mediului. 
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Valori esentiale 

Valorile trebuie sa stea la baza activitatiiorganizatiei, pe toata durata acesteia, 

indiferent de modificarileaparute in cursul derulariiactivitatii. Acestea se pot referi 

la pozitia care este acordata clientului in derularea activitatii, asigurarea unei 

dezvoltari durabile, calitatea serviciului, dezvoltarea localitatilor. 

Propuneri  

promovarea intereselor clientului 

sprijinirea autorităţilor locale pentru derularea programelor de investiţii    

îmbunătăţirea si extinderea continua a serviciului  

profesionalismul angajaţilor  

crearea unor structuri inovatoare si eficiente de management a apei. 
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DEFINIREA ŢINTELOR ŞI A OBIECTIVELOR 

 

Având în vedere aspectele cheie identificate care au impact asupra strategiei de 

dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare se pot stabili ţinte în 

următoarele sectoare: 

performanţa financiară/eficienţa economică 

managementul operaţional 

performanţa operaţională 

managementul activelor. 

 

Performanţa financiară/eficienţa economică 

În ceea ce priveşte performanța financiară si eficienta economica a operatorului, 

din analiza efectuata, a rezultat ca prioritate strategica elaborarea unui plan de 

afaceri multi anual.  

Prin realizarea planului de afaceri trebuie să se stabilească, cât mai concret și în 

strânsă corelare, țintele sau obiectivele cheie, termenele de atingere ale țintelor, 

necesarul de finanțare, resursele financiare disponibile și lansat procesul de 

identificare a altor surse de finanțare.  

Principalul motiv pentru întocmirea unui plan de afaceri este ca acesta să poată 

ajuta la un management îndreptat spre eficiență şi la dezvoltarea organizaţiei. 

Acest motiv general se concretizează, prin faptul ca planul de afaceri trebuie sa 

permită factorilor de decizie să: 

înţeleagă statutul curent al afacerii 

stabilească obiective realiste 

identifice riscuri şi obstacole şi să definească strategii pentru a le combate  
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supervizeze şi controleze modul în care se desfăşoară afacerea 

ia măsurile necesare atunci când îndeplinirea unui obiectiv este în pericol 

utilizeze mai eficient resursele companiei, realizând o listă de priorităţi cu 
necesarul operaţional al afacerii 

identifice şi corecteze eventualele puncte slabe 

examineze critic practicile de lucru ale companiei 

identifice oportunităţi posibile şi să le folosească eficient  

demonstreze potențialilor finanțatori  că organizaţia merită fondurile solicitate. 

Pentru a putea răspunde acestor scopuri, planul de afaceri trebuie să includă o 

serie de planuri de acţiune pe termen scurt, respectiv: 

Planul comercial  de vânzări şi marketing, 

Planul de activităţi operaţionale şi de întreţinere, 

Planul de investiţii, 

Planul operaţional,  și  

Planul financiar.  

Un rol determinant în realizarea şi apoi implementarea corespunzătoare a planului 

îl au condiţiile interne si externe care pot influenta acest plan, respectiv riscurile. 

Pentru a identifica şi evalua riscurile, trebuie avute în vedere următoarele domenii: 

Comercial, Economic, Financiar, Mediu, Politic, Factor uman, Instituţional. Prin 

identificarea riscurilor se vor stabili apoi planuri de evitare, minimizare, atenuare a 

impactului, elaborarea planurilor de rezerva sau acceptarea si monitorizarea 

riscurilor.  

În elaborarea unui plan de afaceri bun este esenţial să se identifice elementele 

cheie ale afacerii. În sectorul de apă acestea sunt considerate a fi: 

Controlul apei nefacturate 

Managementul operaţional 

Planificarea investiţiilor 

Nivelul serviciilor  
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Relaţiile cu clienţii 

Previzionarea vânzărilor 

Stabilirea tarifelor. 

Prin aplicarea modelului “copacului” ca structură de elaborare rezultă următoarea 

schemă: 
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Planul de investiţii multianual 

Având în vedere ca perioada de elaborare a unui plan de afaceri multi-anual este 

mai îndelungata si poate fi afectata de o serie de riscuri care pot afecta realizarea 

si implementarea acestuia, s-a agreat ca in situaţia acestui operator este prioritara 

elaborarea in primul rând a unui plan de investiţii multianual.  

În principal acest plan trebuie să aibă în vedere  următoarele aspecte esențiale: 

Aşteptările consumatorilor având în vedere că pe măsura ce creste nivelul de trai, 
la fel se întâmpla si cu așteptările oamenilor in ceea ce privește nivelul 
acceptabil al  serviciilor.  

Schimbările tehnologice care includ atâtschimbări in cadrul industriei 
(calculatoare, noi procese etc) cat si externe acesteia (introducerea aplicațiilor 
de folosire a apei atât in cadrul afacerilor cat si al menajelor individuale)  

Creșterea cererii: pe langa cele 2 influente de mai sus care contribuie la creșterea 
cererii, are loc o majorare a acesteia si datorita creșteriipopulației si dezvoltării 
comerciale/industriale.     

Protecția mediului: ultimii ani au arătat o creștere a conștientizării de către clasa 
politica si publicul general in privința impactului pe care il au anumite industrii 
asupra mediului. Industria apei este una dintre aceste industrii, in mod special 
datorita tratamentului si evacuării apelor uzate. 

Acest plan se afla in strânsă corelare cu planul de management al activelor. 

Trebuie să prezinte factorilor de decizie suficiente date care sa permită o 

administrare corespunzătoare a infrastructurii, asigurându-se un nivel calitativ 

corespunzător al serviciilor, o minimizare a costurilor de exploatare și o alocare 

eficienta a resurselor financiare.  

Pentru realizarea planului de investiţii trebuie sa se efectueze o prioritizare a 

investițiilor ținând cont in primul rând de criticitatea acestora. Mai concret să se 

stabilească necesitatea acesteia in funcție de impactul pe care o anumită investiție 

îl are asupra dezvoltării serviciului.  
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Planul de investiții trebuie realizat pe două paliere – investiții în extinderea 

propriu-zisă a serviciului și investiții în reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

Pentru extinderea infrastructurii se vor avea in vedere, în principal, țintele impuse 

prin directivele europene pentru asigurarea calității apei și a apei uzate – populație 

deservită și calitatea apei/apei uzate.  

Reabilitarea și modernizarea sistemului presupune o alocare a resurselor 

financiare ținând cont : starea critică a activelor, active cu grad de uzură ridicat, 

active cu durată de viață rămasă mică, active care nu au redundanță în sistem, 

active ineficiente din punct de vedere al costurilor.  

Planul de investiţii multianual trebuie să asigure o identificare a activelor prioritare 

și o determinare a momentelor când acestea trebuie reabilitate sau înlocuite și de 

asemenea să ofere o imagine clară a posibilității de extindere a serviciului. Ulterior 

elaborării, planul de investiții va fi inclus în planul de afaceri multianual.  

Prin aplicarea modelului “copacului” ca structură de elaborare rezultă următoarea 

schemă: 
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Creșterea capacității Unității de Implementare a Proiectulu 

Pentru a dezvolta capacitatea de implementare a proiectelor majore de investiții, 

pe lângă măsurile de mai sus este necesară creșterea capacității Unității de 

Implementare a Proiectului (UIP).  

Aceasta trebuie să dețină suficient personal calificat pentru a corespunde 

exigențelor impuse prin conditionalitățile Contractului de Finanțare. Personalul 

trebuie să fie dedicat în mod exclusiv pregătirii și implementării proiectului și să 

acopere mai multe domenii – tehnic, financiar, juridic.  Este recomandabil ca 

pentru fiecare contract care urmează a fi încheiat, în cursul implementării 

proiectului, să existe un singur responsabil pentru monitorizarea acestuia, fiind 

totodată necesar ca acesta să aibă cunoștințe tehnic în domeniu. De asemenea, 

unitatea trebuie sa dețină suficient spațiu și echipamente necesare desfășurării 

activității. Pentru a se asigura o celeritate deosebită în îndeplinirea sarcinilor 

personalului UIP este necesară stabilirea unor relații/proceduri directe cu diferite 

departamente ale operatorului și cu reprezentanți ai unităților administrativ 

teritoriale implicate în proiect.   

Funcționarea corespunzătoare a UIP impune atragerea personalului calificat, prin 

aplicarea unor criterii care să țină cont strict de calitatea și capacitatea angajatului, 

din etapa de pregătire a proiectului, stabilirea unor modalități de salarizare axate 

către performanța angajatului, ținând cont de responsabilitatea deosebită a 

membrilor UIP și  de faptul că se poate identifica  ca sursă de finanțare a salariilor 

acestora fondurile nerambursabile.  Un aspect deosebit de important vizează 

alocarea autorității de control asupra UIP Directorului General sau a celui 

Tehnic/Dezvoltare.   

Prin aplicarea modelului “copacului” ca structură de elaborare rezultă următoarea 

schemă: 
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Orizontul de timp al strategiei 

Consolidarea capacității financiare a operatorului presupune că operatorul își va 

desfășura activitatea astfel încât să fie îndeplinite cel puțin următoarele condiții:  

Activitatea să fie profitabilă 

Activitatea să genereze suficiente fonduri pentru acoperirea necesităților, astfel 
încât să se asigure finanțări disponibile la momentul potrivit pentru a face față 
nevoilor 

Investițiile realizate să genereze un profit corespunzător în funcție de riscuri și de 
sumele investite. 

Creşterea nivelului resurselor 

Creşterea nivelului resurselor se poate realiza cel mai ușor prin creșterea 

numărului clienților deserviți de operator. Aceasta presupune fie extinderea ariei 

de deservire a operatorului prin atragerea de noi clienți ( populație sau agenți 

economici) de pe raza unităților administrativ teritoriale deservite deja de 

operator,  fie extinderea ariei delegării serviciilor prin preluarea unor noi localități.  

Corelarea activității operatorului cu țintele stabilite prin directivele europene 

presupune implicit  o prioritizare a modului în care să se realizeze în concret 

creșterea numărului clienților. Va fi necesar ca în primul rând să se realizeze o 

creștere a numărului clienților pe raza ariei deja deservite, pentru asigurarea unei 

acoperiri totale a serviciilor,  și ulterior să se efectueze o extindere a ariei delegării 

pe raza altor unități administrativ teritoriale. 

Pe lângă modalitățile de ordin tehnic enunțate mai sus (extindere fizică a 

infrastructurii), creșterea numărului de clienți se poate facilita prin realizarea unor 

strategii de marketing, de relații cu clienții și relații cu publicul. 
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Relația cu clienții reprezintă modul in care compania comunica si se ocupa de 

cliențiiexistenți, axându-se in special pe eficacitatea proceselor finale pentru clienți 

și pe interacțiunea directă cu aceștia. Relația cu publicul are în vedere 

comunicarea dintre compania si factorii interesați, reprezintă modul în care 

compania înțelege să se raporteze la factorii externi si implica un proces 

permanent, continuu de creare si menținere a imaginii publice a companiei.  

Prin realizarea strategiilor enunțate mai sus se poate realiza un mediu în care toți 

factorii care pot avea interese concurente (companie, populația, agenți economici, 

decidenți politici) pot comunica, facilitându-se astfel eliminarea sau evitarea unor 

blocaje, acordurile amiabile și pe cale de consecință economii de timp și financiare.  

Eficiența strategiilor este condiționată de crearea unei viziuni unitare și 

complementare a celor trei strategii. Pentru aceasta este necesară stabilirea unui 

departament care să înglobeze toate cele 3 domenii. În practica curentă acestea 

sunt reunite la nivelul serviciului/departamentului comercial. 

Politica tarifară 

Având în vedere faptul că până în prezent  operatorul nu a realizat/implementat o 

regionalizare extinsă a serviciului, se impune ca în cel mai scurt timp să se realizeze 

o trecere la tariful unic la nivelul ariei de operare care va  implica și o majorare și 

actualizare graduală a tarifului. Acest fapt va fi o condiționalitate impusă pentru 

aprobarea aplicației care va sta la baza Contractului de Finanțare al proiectului 

derulat de operator. Se preconizează, datorită creării noii infrastructuri, o creștere 

a tarifului la nivelul întregii arii, ceea va pune problema gradului de încasare a 

facturilor.  

Creșterea tarifară va fi necesară pentru acoperirea următoarele componente: 

costuri cu lucrările de întreţinere şi reparaţii 

costuri financiare 

redevenţa  
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costuri de investiţii (dezvoltare) 

serviciul datoriei (suma datorată, dobânzi şi alte taxe) – dacă este cazul 

profit (va finanţa investiţiile viitoare).  

În momentul implementării unor programe majore de investiţii din POIM - Fondul 

de Coeziune (FC), tarifele vor fi de asemenea modificate în funcţie de:  

Conditionalităţile din acordul de finanţare din FC 

Conditionalităţile din acordul de împrumut pentru cofinanţarea programului ( 
dacă este cazul)  

Rezultatele proiecţiilor financiare din planul de afaceri 

Impactul investiţiilor viitoare, propuse în Master Planul regiunii.  

Pentru a se putea da eficiență operatorului în acoperirea acestor costuri, la nivelul 

contractului de delegare trebuie prevăzute și formule de ajustare 

automata/directă a tarifului (cu indicele prețurilor de consum), astfel încât să nu 

mai fie nevoie de aprobarea ajustării prin hotărâri de consiliu local. 

Politica de facturare şi încasare 

Menținerea la cote ridicate a gradului de încasare a facturilor presupune printre 

altele adoptarea unor strategii marketing/PR/relații cu clienții, dar și identificarea 

unor modalități de eficientizare a costurilor de încasare și de orientare a procesului  

către client.  

Regionalizarea implică standardizarea sistemului de facturare și de colectare a 

tarifului/veniturilor  la nivelul întregii arii de operare, însă este posibili ca 

extinderea ariei să conducă la apariția unor situații particulare (ex: lipsă 

infrastructură bancară) care trebuie de asemenea luate în calcul.   

Colectarea veniturilor presupune efectuarea următoarelor activități : citirea 

contoarelor, stabilindu-se astfel volumul de facturat; introducerea datelor; 

pregătirea facturilor, care presupune verificarea și calcularea volumelor și 

aplicarea tarifelor; tipărirea facturilor; distribuirea facturilor; plata.  
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Procesul de colectare a veniturilor este cea mai frecventă modalitate de 

interacționare a companiei de apa cu clienții. Imaginea companiei este puternic 

relaționată de modul în care clienții percep procesul de colectare a tarifului. Pe de 

altă parte acest proces implică alocarea unor resurse deosebite din punct de 

vedere logistic, organizațional si al forței de muncă. De aceea optimizarea și 

eficientizarea acestui proces trebuie să joace un rol important in activitatea 

operatorului.  

Aceasta optimizare trebuie să aibă loc la nivelul întregului proces, nu doar la 

nivelul unei singure activități a procesului.  

La nivelul citirii contoarelor se pot implementa citirile trimestriale sau anuale, 

citirea de către clienți, care pot avea ca efect direct asupra costurilor respective;  

tipărirea facturilor să se realizeze la nivel central pentru a permite alocarea unor 

echipamente cât mai performante doar la acest nivel, pentru a se elimina costurile 

de la nivelurile locale si pentru a avea o evidență cât mai clară a incasărilor; 

distribuirea facturilor se poate realiza prin intermediul serviciilor poștale/curierat, 

eventual împreună cu alte servicii aflate sub controlul autorității publice (ex: 

salubritate), folosirea internetului; pentru plata facturilor trebuie să se pună la 

dispoziția clienților toate mijloacele posibile,  încercându-se eliminarea cât mai 

multă a sistemului de colectare din ușă în ușă,  acestea pot fi Tranzacţii la caseria 

companiei, Plata la oficii poștale și bancare Transfer bancar,  ATM-uri,  Debitarea 

directă la bănci,  Ordine de plată către compania,  Plata către anumiţi agenţi 

comerciali (de ex: magazine mari, benzinării).  

Prin aplicarea modelului “copacului” ca structură de elaborare rezultă următoarea 

schemă: 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitate 
financiară 
dezvoltată  

Creșterea eficienței 
financiare  operatorului  

Extindere 
arie operare/ 

delegare  

Reducere 
costuri  

Atragere noi clienți  

Tarif unic  Grad ridicat de 
încasare facturi 

Îmbunătățire 
relaţii cu clienții  

Acoperire 
costuri 
operare 

Optimizare 
colectare venituri  

Tarif suportabil  
acceptat de 

client  

Elaborare strategii 
comunicare și 

marketing  

Disponibil 
bănesc 
existent 

Realizare 
investiții 
adecvate 

Activitate 
profitabilă 



 
Capitolul 6 – Elaborarea planurilor de implementare 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE 
MEMBRE ADI EURO APA

 

Pagina 159 

 

 

Consolidarea capacității tehnice și operaționale 

În urma analizei efectuate a rezultat ca fiind necesară efectuarea unui plan de 

management al activelor. Aceasta presupune efectuarea unui inventar al activelor 

si elaborarea unui plan de întreținere, reabilitare și reînnoire a acestora.  

In analiza efectuată cele doua activități – inventariere și elaborarea planului s-au 

stabilit  în mod distinct pentru a se asigura o demarare cât mai rapidă a activității 

de inventariere a activelor. Aceasta este imperios necesară pentru a permite 

factorilor de decizie să cunoască cât mai exact starea infrastructurii aflată în 

prezent în operare, pentru a putea lua eventuale măsuri de mentenanță și 

înlocuire în timp cât mai scurt, și de asemenea să efectueze preluarea noilor 

sisteme de pe raza localităților care urmează a fi operate, intr-o manieră 

structurată, pe baza unor date complete furnizate de autoritățile locale, fără a mai 

fi nevoie de realizarea unei inventarieri ulterioare din partea  operatorului. 

În principal stabilirea gradului de uzură a componentelor infrastructurii permite 

planificarea eficientă a investiției, creșterea duratei de viața a activelor și  alocarea 

corespunzătoare a resurselor financiare care au ca efect asigurarea unui nivel 

corespunzător al serviciului.  

Inventarierea activelor presupune crearea unei baze de date complete a tuturor 

activelor, pe baza datelor furnizate de autoritățile locale care dețin infrastructura 

și de diversele departamente ale operatorului. În urma inventarierii activelor se va  

putea obține o imagine clară asupra totalității activelor deținute de operator, 

respectiv starea ( gradul de uzură), importanța în furnizarea serviciului,  costurile 

de înlocuire. 

Pentru inventarierea activelor, pe rangă datele furnizate de autoritățile locale, 

operatorul va trebui să examineze planurile şi schițele tehnice; poarte discuții cu 
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personalul de exploatare si de conducere existent anterior, eventual cu  locuitorii; 

inspecteze vizual activele de suprafața sau vizibile (cum ar fi de exemplu hidranții, 

pompele, gurile de vizitare, instalațiile de tratare); realizeze estimări privind 

activele subterane pe baza celor de suprafața (folosind de exemplu gurile de 

vizitare pentru a estima locațiile, dimensiunile si tipul de conducta dintre gurile de 

vizitare). 

Stabilirea listei de active presupune că se vor adăuga informații descriptive despre 

fiecare activ, inclusiv tipul, codul contabil, vârsta, dimensiunea, materialele de 

construcții, locația si data de instalare, legăturile sistemice dintre active – ce active 

sunt afectate afectate de un alt activ, durata de viață rămasă, valoarea ( atât cea 

amortizată, cât și cea de înlocuire),  istoricul de reparații, gradul de uzură,   

Gestionarea propriu-zisă a activelor presupune elaborarea unui plan de 

management al activelor sau program de mentenanță. Acest plan a fost identificat 

de asemenea ca un aspect cheie în dezvoltarea serviciului.  Prin elaborarea 

planului de management al activelor se vor putea elabora ulterior planuri realiste 

de investiții care vor putea fi ușor acceptate de factorii de decizie și de 

consumatori. Se facilitează identificarea necesităților primordiale ale sistemului 

optimizând astfel alocarea resurselor financiare. Va permite totodată operatorului 

să evalueze realistic planificarea și acoperirea costurilor de reparații,  să asigure o 

exploatare mai eficientă, să identifice activele critice, să stabilească tarife pe baza 

unor date operaționale fundamentate și să asigure un răspuns corespunzător în 

caz de avarii. Prin implementarea planului se va îmbunătăți alocarea resurselor 

umane și materiale.   
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Elaborarea planului presupune desfășurarea următoarelor activități : 

Inventarierea activelor conform celor menționate în secțiunea anterioară 

Analiza datelor pentru stabilirea priorităților, pe baza analizei ciclului de viață și pe 
baza criticității acestora, respectiv probabilitatea de defectare și consecințele 
defectării.  

Integrarea datelor la nivelul companiei, printr-un sistem informatic care să includă 
: sistemul de actualizare a harților; date referitoare la evaluarea capacitații, 
inspecții; inventarul activelor, incluzândvârsta, capacitatea, materialele de 
construcție, costuri istorice, grad de uzura; informații referitoare la defectele 
structurale si întamplătoare identificate, inclusiv tipul defectului, severitatea, 
locația si data descoperirii; înregistrări ale intervențiilor preventive, de 
întreținere, inclusiv tipul de activitate, locația, data si costurile aferente - 
personal, materiale, echipament; inventarul instalațiilor si echipamentului de 
întreținere, inclusiv ale pieselor de schimb; rezultatele inspecțiilor si testelor 
componentelor noi sau reabilitate din sistem; program si buget pentru 
intervențiile de rutina si întreținere si planificarea reparațiilor de capital si a 
înlocuirii elementelor sistemului în funcție de diferite criterii (localitate, 
aglomerare, istoric al reparațiilor, durată de viața)  

Evaluarea alternativelor si optimizarea programului 

Corelarea strategiei privind reabilitarea infrastructurii cu obiectivele serviciului, 
bugetul de exploatare si planurile de investiţii de capital  

Monitorizarea și actualizarea planului. 

Prin aplicarea modelului “copacului” ca structură de elaborare rezultă următoarea 

schemă: 
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Managementul resurselor umane 

Performanța companiei este strâns legată de performanța individuală a fiecărui 

angajat. În urma analizei efectuate s-a constatat că este necesară îmbunătățirea 

managementului resurselor umane.  

Departamentul de resurse umane 

Sarcina cea mai importantă trebuie sa fie alocată departamentului de resurse 

umane. Procesul trebuie să pornească de la definirea structurii generale, stabilirea 

rolului și activităților pentru fiecare departament, analiza sarcinilor, a fișelor de 

post şi definirea postului.  

În urma analizei, definirea responsabilităților angajatului trebuie să se realizeze 

prin intermediul fișei de post. Aceasta trebuie să indice foarte clar obiectivul 

principal al postului, să stabilească foarte clar activitățile principale (aproximativ 5 

activități), sarcinile și responsabilitățile. Ținând cont de Fișele de post clar definite, 

se va putea stabili necesarul de personal al operatorului, un sistem de evaluare a 

performanței și unul de remunerație al salariaților.  

Pe baza sistemului de evaluare a performanței se poate elabora un sistem activ de 

formare profesională, respectiv un plan strategic pe o perioadă de 2-3 ani și un 

plan anual de formare profesională, asigurându-se astfel o creștere a capacității 

operaționale a operatorului.   

Implementarea planului 

Realizarea măsurilor enunțate  la punctul de mai sus, presupune stabilirea unei 

ierarhii, cu definirea clara a relațiilor de subordonare care la rândul său va putea 

facilita implementarea unui sistem de management a datelor intre angajații 
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operatorului și între departamente, asigurându-se o trasabilitate a datelor în 

cadrul societății. 

 

În acest mod se va eficientiza activitatea operatorului și se vor putea soluționa și 

identifica mai ușor necesitățile clienților, precum și eventualele sincope apărute in 

cadrul companiei.  

Prin aplicarea modelului “copacului” ca structură de elaborare rezultă următoarea 

schemă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Celelalte aspecte identificate care pot afecta dezvoltarea serviciului (spațiu 
insuficient, dotare echipamente pentru activitatea curentă) nu sunt considerate a fi 
relevante  pentru a fi incluse ca și probleme-cheie în cadrul strategiei. Sunt probleme 

Îmbunătățire 
management 

resurse umane  

Stabilire structură 
organizațională 

Realizare planuri de 
formare/dezvoltare 

profesională 

Analiza fișă 
post 

Monitorizare 
performanță 

angajați  

Definire activități 
/sarcini/ 

responsabilități 
ale salariatului 

Stabilire 
ierarhie  

Stabilire 
necesar 
personal  

Alocare clară a 
responsabilităților  

Întocmire  
scheme de plata 

motivaționale  
 

Relaționare 
corespunzătoare între 

angajați/departamente  

Stabilire flux al 
informațiilor  
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punctuale care însă trebuie să fie soluționate cât mai curând de factorii de decizie 
deoarece pot afecta dezvoltarea serviciului.  
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CAPITOLUL 5 
STABILIREA PRIORITĂȚILOR STRATEGICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiunea finală – Noiembrie 2016 
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INTRODUCERE 

 

Elemente de context general 

Identificarea  aspectelor cheie și prioritizarea acestora s-a realizat pe baza analizei 

SWOT, prin  raportarea problemelor identificate la nivelul analizei la țintele majore 

ale organizației stabilite prin documentele strategice la nivel național, care derivă 

din Directivele europene şi Tratatul de Aderare. Se propune această abordare 

deoarece neatingerea țintelor stabilite în directivele europene conduce în mod 

inevitabil la aplicarea unor sancțiuni/penalităţi care vor afecta semnificativ 

bugetele autorităților locale.  

Implicit asigurarea conformării cu cerințele stabilite în directivele europene va 

conduce la necesitatea îmbunătățirii calității serviciului, ceea ce presupune 

identificarea unor aspecte cheie care se pot referi la: modul de gestionare și 

administrare al serviciului, respectarea obligațiilor contractuale, managementul 

infrastructurii,  asigurarea protecției mediului.  

Principalul document strategic/programatic în prezent, este Acordul de 

parteneriat. Prin acest document sunt stabilite ca priorități propuse spre finanțare 

investiții în:  

A. Extinderea și  modernizarea  rețelelor  de  apă potabilă,  a  sistemelor  de 

canalizare și  sistemelor  de tratare,  precum și  conectarea  populației  la 

rețeaua  de  apă potabilă și  la  sistemul  de  canalizare  (inclusiv  în  zonele 

rurale)  monitorizarea și  asigurarea  calității  apei  potabile;  modernizarea 

laboratoarelor  pentru  a  îmbunătăți  monitorizarea  substanțelor  evacuate  în 

ape, în special substanțele periculoase prioritare, privite ca măsuri de atingere  
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a obiectivului de Conservare și  protejare a  mediului și  promovare a utilizării 

eficiente a resurselor; 

 

 

B. Încurajarea  dezvoltării locale a zonelor rurale prin investiții în toate tipurile de  

infrastructură   de  mici  dimensiuni,  (inclusiv,  de  exemplu,  drumurile locale,   

alimentarea   cu   apă și   infrastructura   de   canalizare), privite ca măsuri de 

atingere a obiectivului de Promovare a incluziunii  sociale,  combatere a 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare (obiectiv tematic nr.9 al Acordului)  

O parte importantă a investițiilor prevăzute la punctul A urmează a fi finanțate prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cu ajutorul Fondurilor de 

Coeziune, iar celelalte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu ajutorul 

Fondurilor Europene Agricole pentru Dezvoltare Rurală. De asemenea, există și 

posibilitatea ca o serie de investiții să fie finanțate prin fonduri guvernamentale 

sau locale, dar și în acest caz investițiile trebuie să fie complementare celor două 

programe operaționale, asigurându-se astfel conformarea cu țintele stabilite la 

nivelul Acordului de parteneriat  sau facilitarea atingerii acestor ținte. Investiţiile 

care urmează a fi promovate trebuie să fie în concordanţă cu prevederile Master 

Planului regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată. 

Obiectivele specifice stabilite la nivelul celor două programe operaționale sunt :  

Asigurarea colectării apelor uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva 
încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 
2.000 l.e. și Asigurarea Serviciului public de alimentare cu apă potabilă, 
controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, la 
populația din localitățile cu peste 50 locuitori la nivelul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 

Asigurarea unei  infrastructuri de apă/apă uzată în localități rurale care fac parte 
din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e, la nivelul  Programului 
Național de Dezvoltare Rurală. O specificitate a acestui program este aceea 
potrivit căreia, la sfârșitul investiției sistemul de apă și apă uzată trebuie sa 
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aibă aceeasi lungime, iar rata de branșare/racordare trebuie sa fie de 60% 
după trei ani de operare, aferente unei rate anuale de 20 %. 

 

 

Aspecte metodologice privind identificarea aspectelor cheie 

Conform metodologiei propuse de către Prestator, în această etapă s-au identificat 

aspectele cheie care au impact asupra Strategiei de dezvoltare a serviciului de apă-

canal. 

Prestatorul a prezentat participanților la reuniunile Grupului de Lucru organizate în 

intervalul 24-27.05.2016 sintezele rezultate după consultarea angajaților, clienților 

şi autorităţilor locale și analiza SWOT. De asemenea, în vederea realizării unei 

ierarhii a aspectelor cheie, Prestatorul a solicitat participanților să selecteze și să 

grupeze aspectele-cheie, care urmează să devină priorități strategice. 

Grupul de lucru, sub coordonarea experţilor nominalizaţi ai Prestatorului, a preluat 

concluziile rezultate pe parcursul reuniunilor (inclusiv chestionarele suplimentare 

completate de către angajaţii Operatorului Regional, primite la reuniunea din data 

de 27.05.2016)  și a prioritizat aspectele-cheie utilizând un set de criterii privind 

importanța, oportunitatea și fezabilitatea acestora.  

Astfel, au rezultat două sinteze ale priorităţilor care răspund aspectelor cheie şi 

care vor fi analizate şi dezbătute în continuare în cadrul Grupului de Lucru, după 

cum urmează: 

 O sinteză cu priorități strategice,  
 

și 
 

 O sinteză cu priorități secundare. 
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Sinteza priorităţilor strategice va fi analizată în continuare cu scopul de a fi inclusă 

în Planul Strategic, iar cea de-a doua sinteză va fi analizată de conducerea ADI 

EURO APA şi a Operatorului Regional, pentru a fi inclusă, după caz, în prioritățile 

perioadei curente sau următoare. 

 

Prioritizarea aspectelor cheie 

Sinteza priorităţilor strategice 

Prin coroborarea elementelor de context general cu rezultatele analizei SWOT, au 

rezultat următoarele priorităţi strategice care sunt propuse să răspundă aspectelor 

cheie identificate: 

 Pentru stabilirea unui planificări adecvate a activităților în funcție de resursele 

financiare disponibile este necesar a se realiza un Plan de afaceri al societății. 

Acesta poate avea planificare secvențială pentru o perioadă de 3-5-10 ani, sau 

una continuă, care presupune o planificare anuală. 

 Dat fiind necesarul uriaş de investiţii, se impune Dezvoltarea unui Program 

Investiţional Multi-Anual, vizând în principal: 

o Extinderea sistemului de alimentare cu apă și a celui de canalizare, prin 
preluarea unor sisteme deja existente sau prin realizarea unor investiții 
care conduc la crearea unei infrastructuri corespunzătoare a serviciilor. 

o Reabilitarea/modernizarea infrastructurii,în vederea creșterii gradului 
de satisfacție al clienților şi îmbunătăţirii performanţelor operaţionale şi 
financiare  

 O măsură prioritară este reprezentantă de dezvoltarea capacităţii de pregătire 

şi implementare a proiectelor majore de investiţii, prin intermediul Unităţii de 

Implementare a Proiectelor. 

 Consolidarea capacităţii financiare la nivelul ariei de operare. Principalele 

măsuri se pot referi la: 
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o Creşterea numărului de clienţi prin întărirea componentei comerciale a 
serviciului 

o Actualizarea graduală a nivelului tarifului, coroborat cu 
menţinerea/creşterea gradului de încasare 

o Trecerea într-un interval de timp rezonabil la un tarif unic la nivelul 
întregii arii de operare 

o Îmbunătăţirea infrastructurii de facturare şi de plată a serviciului 

 

 Consolidarea capacităţii tehnice şi operaţionale la nivelul ariei de operare. 

Posibile măsuri de îmbunătăţire a capacităţii tehnice şi operaţionale includ: 

o Inventarierea activelor care fac deja obiectul concesiunii. Pentru 
aceasta trebuie întocmit registrul mijloacelor fixe, care va include 
inventarul bunurilor de retur și a celor de preluare.   

o Aceasta va conduce la stabilirea reală a ariei concesiunii și a măsurilor 
de mentenanța care trebuie efectuate printr-un program 
corespunzător de mentenanță, inclusiv implementarea unui soft 
privind mentenanţa proactivă a activelor. Pe baza acestui program se 
pot determina echipamentele necesare asigurării întreținerii și 
monitorizării infrastructurii precum și nivelul externalizării unor servicii 
de mentenanță. 

o Implementarea planului de afaceri şi a celorlalte priorităţi strategice 
presupune existența unui personal calificat care să asigure prestarea 
activităților la un nivel corespunzător. Pentru aceasta este nevoie în 
primul rând de o evaluare a personalului, o analiză a structurii 
personalului, a gradului de calificare corespunzător încărcării acestora și 
elaborarea unor programe de instruire și a unor scheme de motivare 
financiară a salariaților în cazul atingerii unor indicatori de performanță 
agreați.  

o Deoarece eficiența organizației este dată de condițiile de lucru asigurate 
salariaților, iar în urma analizării răspunsurilor personalului s-a 
constatat că spațiul insuficient este un  punct indicat de un număr 
ridicat de angajați, se impune identificarea unor noi spații de lucru.  
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o De asemenea în vedere creșterii eficienței activității este necesar a se 
stabili un sistem de management al informațiilor/datelor în cadrul 
Operatorului Regional. 

o Creşterea gradului de dotare/echipare a Operatorului Regional, în 
contextul preconizatei extinderi a ariei serviciului 

 

 

Sinteza priorităţilor secundare 

 Implementarea unor măsuri de optimizare a costurilor în aria de operare 

curentă 

 Valorificarea potenţialului zonelor de dezvoltare urbanistică accentuată 

 Dezvoltarea sistemelor de canalizare pluvială 

 Extinderea ariei de operare este o măsură care poate fi avută în vedere pe 

termen mediu şi lung, pe măsura consolidării capacităţii financiare şi tehnico-

operaţionale în cadrul ariei de operare curente. 
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CAPITOLUL 6 
ELABORAREA PLANURILOR DE 

IMPLEMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

Versiunea finală – Noiembrie 2016 



 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ EURO-

APA

 

 
S.C. ENVIRO BUSINESS  

CNSULTING S.R.L. Plan de implementare a strategiei de dezvoltare a sistemului de apă și canalizare  

Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

I. Sector financiar 

Elaborare plan 
de afaceri 

Instruire teoretică Consultant 

Surse proprii 
OR/POIM 12 luni Plan de afaceri 

elaborat 

Este recomandabil ca in 
cadrul asistenței tehnice 
pentru managementul 
proiectului de investiții 

finanțat prin POIM, să se 
includa ca activitate distinctă 

în sarcina consultantului 
elaborarea planului de 

afaceri 

Identificare elementelor cheie 
ale afacerii 

( ex: management operațional, 
nivel investiții, controlul 

costurilor, management tarife 
etc) 

Consultant/Director 
General /Director 

financiar/ Directorii de 
departamente/ 

servicii 

Analiza situație existentă 

Consultant/Director 
General /Director 

financiar/ Directorii de 
departamente/ 

servicii 

Stabilire obiective 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
departamente/ 

servicii 

Stabilire metodologie 

Consultant/Director 
General /Director 

financiar/ Directorii de 
departamente/ 

servicii 
Monitorizare/ 

actualizare 
 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

departamente/ 
servicii 

Actualizarea 
tarifului 

Identificarea cheltuielilor 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
departamente/servicii 

Surse proprii 
OR 6 luni 

Aplicarea 
tarifului 
ajustat/ 

modificat 

Structura tarifului trebuie să 
țină cont de evoluția gradului 

de conectare, impactul 
investițiilor și limita de 

suportabilitate 

Stabilire cantitate anuală 
volum apă livrată/procesată 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
departamente/servicii 

Cuantificare pierderi 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
departamente/servicii 

Stabilire cota de profit 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
departamente/servicii 

Stabilire fond IID 

Director General 
/Director financiar/ 

Directorii de 
departamente/servicii 

Obținere aviz ANRSC Director General 
Aprobare prin HCL Director General/ ADI 

Trecerea la un 
sistem de 

tarifare unic 

Elaborare aplicație finanțare 
proiect investițional 

Consultant/ Director 
General 

Surse proprii 
OR 4 luni 

Contract de 
delegare cu 
includerea 

unei strategii 
tarifare si a 

Elaborarea strategiei tarifare 
de trecere graduală la un 

tarif unic va fi o condiție de 
eligibilitate pentru aprobarea 

proiectului de investiții 

Stabilire formulă de ajustare a 
tarifului 

Consultant/ Director 
General 

Stabilire strategie tarifară Consultant/ Director 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

General unei formule 
de ajustare 

finanțat prin POIM. După 
aprobarea aplicației 

implementarea streategiei 
tarifare va fi în 

responsabilitatea exclusivă a 
operatorului si a ADI. 

Aprobare HCL de modificare 
contract delegare 

Consultant/ Director 
General/ADI 

Implementarea strategiei 
tarifare Director General/ADI 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
de facturare şi 

de plată a 
serviciului 

Dechiderea unoi noi puncte de 
încasare (casierii) , in funcție 

de concentrarea numarului de 
clienți 

 

Director general/relații cu 
clienții/comercial 

Surse proprii 
OR 6 luni 

Deschidere noi 
puncte de 
incasare 

 

Încheierea de contracte cu toți 
beneficiarii serviciului Comercial 

Contracte 
semnate cu 

toți 
beneficiarii 
serviciului 

 

 

Promovarea sistemului  de 
plata prin internet/POS/prin 

intermediul agențiilor 
comerciali (ex: benzinarii, 

rețele de magazine) 

Comercial 

 
Prezentare pe 

pagina de 
internet a 

modalităților 
de 

plată/încheier
e acorduri 

comerciale cu 
diferiți agenți 

economici 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

Promovarea sistemului de 
transmitere a facturilor prin 

internet 
Comercial 

Un procent de 
... % facturi 

transmise prin 
internet. 

 

 
 
 
 

 

II. Sector operațional - tehnic 

 
 
 
 
 

Elaborarea 
Planurilor de 

acţiune pentru  
preluarea 
operării în 

localităţile noi 

Identificarea noilor  localități 
de deservire Director general/ ADI 

Surseproprii 
OR 12 luni 

Incheiere 
contracte de 
delegare cu 

noi UAT-uri sau 
încheiere 
procese 

verbale de 
predare 

primire a 
infrastructurii 

cu membrii 
existenți 

 

Inventarierea activelor Aparat tehnic operator 
Evaluare costuri de operare Aparat tehnic operator 

Evaluare costuri de investiții, 
dacă este cazul Aparat tehnic operator 

Stabilire nivel tarifare Aparat tehnic operator 

Incheiere contract delegare 
inclusiv proces verbal de 

predare primire a bunurilor 
concesionate 

Director general/ 
ADI/Consiliu local 

Inventarierea 
activelor 

 
Identificarea bunurilor 

concesionate 
 

Aparat tehnic 
operator/ADI 

POIM 24 luni 

Crearebaza de 
date 

privindbunuril
econcesionate 

Baza de date  trebuie 
organizată pe domenii / 
servicii( ex: tratare)  si 

detaliate in continuare pe 
procese (ex:captare), sub-

procese (ex.tratare chimică) 
pana la active sau 

componente ale activelor( 
ex. pompe, conducte), 

alocându-se pentru fiecare 

Culegere date tehnice privind 
bunurile -dimensiunea 

unitatilor, 
capacitatea proiectata, 

productia si inclusiv evaluarile 
privind starea si performanta 

Aparat tehnic 
operator/ADI 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

acestora câte un cod unic de 
identificare Stabilirea valorii activelor in 

compatibilitate cu 
cerintele sistemelor de 
contabilitate financiara 

Aparat tehnic operator 

Stabilirea unor criterii de 
evaluare a gradului de uzură și 

a performanței activelor 
Aparat tehnic operator 

Evaluarea gradului de uzura si 
performantei activelor 

 
Aparat tehnic operator 

Întocmirea 
planurilor 

pentru 
managementul 
mijloacelor fixe 

Inventarierea activelor Aparat tehnic 
operator/ADI 

POIM 18 
luni 

Plan de 
management 
al mijloacelor 
fixe întocmit 

Criteriile de criticitate se 
referă la posibilitatea de 

defectare și efecte asupra 
sistemului, iar indicatorii de 
performanța ai sistemului se 

referă la indicatorii de 
exploatare (frecvența 

avariilor, apa care nu aduce 
venituri, rata de 

innoire,reparare) și eficiența 
a planificării ( rata intreruperi 

neplanificate, rata de 
exploatare și intreținere – 
cost planificat/cost real). 

Facilitarea intocmirii planului 
si implementarea acestuia se 

poate realiza prin 
achiziționarea unui soft de 

Stabilirea unor criterii de 
criticitate care vor fi folosite 

pentru identificarea 
importantei fiecarui activ in 

activitatea operatorului 
 

Aparat tehnic operator 

Stabilire indicatori de 
performanță operaționali 

 
Aparat tehnic operator 

Achiziționarea și 
implementarea unui sistem 
informatic de mentenanța 

Aparat tehnic operator 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

proactivă  mentenanță proactivă, care 
va indica din timp 

necesitatea efectuarii unor 
activități specifice (ex: 

reparare, inlocuire) 
asigurandu-se astfel suficient 

timp pentru a se identifica 
resursele financiare 

necesare. Implementarea 
corespunzătoare presupune 
achiziționarea unu soft care 

să aibă cel putin 4 
funcționalități : Inventar, 

intreținere/reparații, 
reabilitare/modernizare, 

investiții capital 
 
 

Elaborare 
program 

investițional 
multi-anual 

Stabilirea opțiunilor de 
gestionare a activelor 

 

Aparat tehnic 
operator/ADI 

Surseproprii/ 
POIM 72 luni 

Plan de 
investiții 

multianual 
elaborat 

Opțiunile de gestionare a 
activelor sunt : exploatarea si 
intretinerea activelor, care se 

referă la funcționarea 
curentă a activelor, repararea 
pe măsură ce se defectează, 

reabilitarea și înlocuirea, 
alocarea unei importanțe 

mai mari pentru o opțiune va 
afecta celelalte opțiuni. 

Metodele de planificare sunt 

Stabilirea metodelor de 
planificare 

 
Aparat tehnic operator 

Elaborarea previziunilor 
financiare 

Aparat tehnic 
operator/Director 

financiar 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

analiza costurilor pe durata 
de viață și prioritizarea 
activelor. În funcție de 

opțiunea de gestionare și 
metoda de planificare se vor 
previziona sursele financiare 

necesare sistemului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementarea 
unui sistem de 
management al 

datelor/ 
informațiilor 

Stabilirea componentelor/ 
modulelor sistemului 

 

Consultant/ Aparat 
operațional Operator POIM 24 luni 

Implementare
a unui sistem 

de 
management 

al datelor 

Sistemul de management al 
datelor trebuie sa permită 
colectarea, procesarea și 

propagarea datelor pentru a 
facilita deciziile manageriale. 
Componentele esențiale sunt 
: financiar contabile, clienți și 
facturare, GIS, SCADA, relații 

cu clienții, planificare și 
bugetare, resurse umane și 
plăți. Asigurarea finanțării 

pentru implementarea 
sistemului se poate face și 

prin POIM, fie prin 
includerea în cadrul 

asistenței tehnice pentru 
managementul proiectului, 
fie printr-o asistență tehnică 

dedicată distinctă. 
 

 

Imbunătățirea capacității 
departamentului IT 

 
Stabilire proceduri 

organizaționale/alocare drept 
de acces 

 

Instruire personal 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

III. Relații cu clienții 

Îmbunătățirea 
relaţiilor cu 

clienții 

Elaborare strategie  relații cu 
clienții privind imbunatatirea 

calitatii serviciilor  

Consultant/ Director 
general/ Director 

comercial/ADI 

Surse proprii 
OR/POIM 6 luni 

Strategie 
privind relatii 

cu clientii 
elaborata și 

implementată 

Strategia elaborată trebuie 
să asigure : • Informarea 

clientilor asupra serviciilor 
oferite, a modalitatilor de 
facturare si de realizare a 

comunicarii cu operatorul;  
•Informarea clientilor asupra 

drepturilor si obligatiilor 
contractuale ; 

•Stabilirea procedurilor de 
rezolvare a cererilor si 

reclamatiilor si crearea unei 
baze de date informatice a 

acestora; 
•Preluarea permanenta (24 

ore pe zi) a reclamatiilor 
clientilor; 

•Stabilirea procedurilor de 
informare a clientilor in cazul 

intreruperii furnizarii apei; 
•Notificare adecvată a 

clientilor privind activitatile 
operationale ce vor afecta 

zona. 
•Instruirea specifica a 

angajatilor aflati in contact 
direct cu clientii; 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

•Evaluarea satisfactiei 
clientilor prin realizarea de 
sondaje de opinie anuale; 

•Stabilirea de 
facilitatipentruclientii cu 

problemesociale; 
•Amenajareaunorspatiiadecv

ate la 
sediilesucursalelorpentrucon

tactul cu clienţii 
 

 Elaborare strategie  relaţii 
publice 

Consultant/ Director 
general/ Director 

comercial/ADI 

Surse proprii 
OR/POIM 6 luni 

Strategie  
relatii publice 

elaboratăși 
implementată 

Prin strategie trebuie să se 
asigure construirea unei 

bune reputatii a operatorului 
si recunoasterea publica a 
realizarii viziunii si misiunii 
sale. Aceasta se va axa pe : 
• Constientizarea  legaturii 

existente intre nivelul si 
calitatea serviciilor oferite si 

existenta unui furnizor 
eficient si viabil financiar 

(public tinta : angajati,  
autoritati locale, autoritati  
de reglementare, sindicate, 

mass media), 
•Prezentarea  costurilor 

seviciilor de furnizare a apei 
potabile , realizata prin 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

pliante si spoturi TV ( public 
tinta: clienti, utilizatori finali, 

autoritati locale, mass 
media, sindicate); 

•Realizarea de informari 
periodice pentru mass media 
pentru prezentarea activitatii 

societatii, prin raportarea 
indicatorilor de performanță 

atinși; 
•Stabilirea relatiilor 

organizationale interne 
pentru comunicarea cu 

publicul in cazul situatiilor de 
criza 

 
Elaborarea strategiei de 
contractare, facturare si 

incasare 

Consultant/ Director 
general/ Director 

comercial/ADI 

Surse proprii 
OR/POIM 24 luni 

Strategie de 
contractare, 
facturare si 

incasare 
elaboratăși 

implementată 

Prin strategie trebuie să se 
asigure • Acoperirea 

integrala cu contracte a 
serviciilor prestate; 

•Facturarea consumurilor 
reale ale clientilor 

(contorizare); 
•Cresterea gradului de 

incasare; 
•Realizarea unei baze de 

date cu informatii complete 
client-bransament 
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Obiectiv 
strategic Acțiuni Responsabil 

Sursa de 
finanțare şi 
cost estimat 

Termen/ 
Durată 

Indicator de 
realizare Observații 

IV. Sector organizațional și al resurselor umane 

Atragere 
personal 
calificat 

Stabilirea procedurilor de 
lucru 

 

Consultant/ Director 
general/ Director resurse 

umane 

Surse proprii 
OR/POIM 6 luni 

Crearea unui 
nou sistem 

organizațional 
de stimulare a 
performanței 

Prinactivitățilerealizate se 
vaelabora o 

structurăorganizaționalăopti
măși o reproiectare a 

proceselor de muncă care va 
face posibilărealocarea de 
sarciniîntrediferiteposturi, 

astfelincatsă se obţinăatât o 
încărcaremaximă a timpului 

de 
lucrupentrufiecareangajat, 

cat şi o 
flexibilitateridicatăîntrepostu
ri, promovandu-se totodată 

un sistem de 
performanțăindividualăreco

mpensată 

Analiza posturilorşi a fişelor de 
post pentruîntregpersonalul 

 
Redefinireafişelor de post 

şirevizuirea/ 
reproiectareastructuriiorganiza

torice 
 

Reproiectareaproceselor de 
munca 

Implementareasistemului de 
evaluare a 

performanţelorpersonalului 
 

Conceperea unui sistem de 
recompense 

 
Analiza necesităților de 

instruire 
 

Elaborarea unui plan anual de 
instruire profesională 
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Implementarea planurilor: surse de finanțare, costuri și perioade estimate de realizare 

Nr. 

crt. 

Planuri de 

implementare 

a strategiei 

Sursa de 

finanțareidentificată 

Cost estimat 

(Euro, fără 

TVA) 

Durata/Perioada   de implementare 

SECTOR FINANCIAR 

1 Plan de afaceri Surseproprii OR/POIM  

50.000 

12 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2019 – Decembrie 2019  

2 Plan actualizare tarif Surseproprii OR 5.000 6 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2017 – Iunie 2017  

3 Plan de trecere la 

un sistem de 

tarifare unic 

Surseproprii OR 5.000 4 luni. Estimativ: 

Iunie 2017 – 

Septembrie 2017  

4 Plan de 

îmbunătăţire a 

infrastructurii de 

facturare şi de plată 

a serviciului 

Surseproprii OR 30.000 6 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2017 – Iunie 2017 

SECTOR OPERAŢIONAL-TEHNIC 

5 Plan de acţiune 

pentru preluarea 

operării în 

localităţile noi 

Surseproprii OR 15.000 12 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2017 – Decembrie 2017 
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6 Plan de inventariere 

a activelor 

POIM 200.000 24 luni. Estimativ: 

Iunie 2017 – Iunie 2019 

7 Planuri pentru 

managementul 

mijloacelor fixe 

 

POIM 

 

300.000 

18 luni. Estimativ: 

Iunie 2018 – Decembrie 2019 

8 Program 

investițional multi-

anual 

Surseproprii OR/POIM Elaborare MP: 

25.000 

Implementare 

MP: 

219.000.000 

Elaborare MP: 10 luni. Estimativ: 

Febr.– Nov.2016 

Implementare MP: 2016-2023 

9 Plan de 

implementare a 

unui sistem de 

management al 

datelor/ 

informațiilor 

 

 

POIM  

 

1.000.000 

24 luni. Estimativ: 

Iunie 2017 – Iunie 2019  

SECTOR RELAȚII CU CLIENȚII 

10 Plan de 

îmbunătățire a 

relaţiilor cu clienții 

Surseproprii OR/POIM 15.000 6 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2017 – Iunie 2017 

11 Plan de 

îmbunătățire a 

Surseproprii OR/POIM 15.000 6 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2017  – Iunie 2017 
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relaţiilor cu publicul  

12 Plan  de 

îmbunătățire a 

infrastructurii de 

contractare, 

facturare, încasare  

Surseproprii OR/POIM  

10.000 

24 luni. Estimativ: 

Ianuarie 2017 – Decembrie  2018 

SECTOR ORGANIZAȚIONAL ȘI AL RESURSELOR UMANE 

13 Plan de atragere a 

unui personal 

calificat 

Surseproprii OR/POIM 30.000 6 luni. Estimativ: 

Iunie 2017- Decembrie 2017 
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CAPITOLUL 7 
CONSIDERAŢII PRIVIND MONITORIZAREA, 

EVALUAREA ŞI REVIZUIREA STRATEGIEI 
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4 INTRODUCERE 

 

4.1 Aspecte generale 

Monitorizarea constituie un proces continuu de colectare a informațiilor despre 

modul de desfășurare a anumitor acțiuni, iar evaluarea este procesul care folosește 

datele obținute pe parcursul monitorizării pentru a analiza daca o anumita 

acțiune/obiectiv sau strategie și-a atins ținta și a avut eficiență. În urma evaluării 

activitățile sau obiectivele propuse pot fi schimbate sau se pot adăuga noi activități 

și/sau obiective, producandu-se astfel o revizuire a strategiei. 

Conform art 4 lit i) și j) din HG 775/2005 privind procedurile de elaborare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, monitorizarea este etapa 

care cuprinde culegerea de informaţii cu privire la modalitatea în care au fost 

obţinute rezultatele implementării unei anumite politici publice sau in cazul de față a 

unui obiectiv strategic, iar activitatea de evaluare utilizează informaţiile prezentate în 

etapa de monitorizare şi are ca scop formularea unor concluzii finale cu privire la 

rezultatele politicii publice implementate, in cazul de față a unui obiectiv strategic.  

În consecință  monitorizarea va avea in vedere acțiunile,  evaluarea va viza obiectivele 

strategice, iar revizuirea se va efectua in funcție de rezultatele evaluării, toate 

acestea find complementare între ele.  
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4.2 Activități ce urmează a fi derulate 

Pe parcursul procesului de monitorizare se analizează gradul de implementare a unor 

acțiuni sau activități, eventualele probleme care au aparut în realizarea acestora, 

resursele alocate – financiare și umane și modul în care acestea și-au atins ținta,  

timpul estimat pentru finalizarea activităților/acţiunilor, eventualele modificări ale 

acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivului, precum și orice alte aspecte necesare 

realizarii activităţilor/acțiunilor.  

Evaluarea presupune o colectare sistematică a datelor pe baza căreia să se 

stabilească gradul de atingere a indicatorilor, respectiv a obiectivului și efectele 

atingerii obiectivului strategic, respectiv eficiența acestuia în ansamblul general al 

strategiei. 

În principiu activitatea se va concentra pe analiza cantitativă a datelor, in strânsă 

relație cu indicatorul fizic care trebuie atins, insă este recomandatl să se realizeze și o 

analiză calitativă care să vizeze percepția beneficiarilor finali ai atingerii obiectivului 

strategic. Calitatea de beneficiar final o poate avea o persoană sau un grup care va  

beneficia de rezultatele realizate în urma atingerii obiectivului strategic – de 

exemplu:  

• în cazul planului de afaceri se pot avea în vedere membrii consiliului de 
administrație ai operatorului sau directorul general deoarece prin întocmirea 
planului se faciliteaza procesul decizional;  
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• în cazul planului pentru managementul mijloacelor fixe se pot avea in vedere 
departamentele responsabile pentru repararea si operarea infrastructurii sau 
directorul financiar, având în vedere că prin acest plan se facilitează o prioritizare 
a alocării resurselor financiare;   

• în cazul obiectivului de îmbunătățire a relațiilor cu clienții se pot avea în vedere 
atât clienții propriu-ziși, cât și de asemenea directorul financiar deoarece o 
îmbunătățire a acestei realții conduce la o acceptare mai ușoară a creșterilor  

 

tarifare materializată prin gradul ridicat de colectare a tarifului și o creștere a 
fondurilor financiare disponibile.  

Realizarea acestei analize calitative se recomandă a fi efectuată deoarece eventualele 

revizuri ale strategiei vor putea fi mai ușor fundamentate.  

Pentru realizarea activităților de monitorizare este necesară stabilirea unui Grup de 

Lucru. Acesta va fi compus din factorii de decizie de la nivelul  operatorului regional 

SC EURO APAVOL - eventual directori de departamente/ compartimente, membrii ai 

aparatului tehnic de la nivelul ADI EURO APA și de reprezentanți ai unităților 

administrativ teritoriale, eventual prin desemnarea a câte unui primar ca 

reprezentant al unităților administrativ teritoriale de pe raza fiecărui județ.  

Pentru monitorizarea planului se va stabili o perioadă de raportare lunară sau 

trimestrială. Grupul de lucru va organiza sedințe de lucru în funcție de perioada de 

raportare prin care se va evalua în principal gradul de realizare al acțiunilor.  

Monitorizarea presupune ca persoanele responsabile cu implementarea acțiunii și a 

obiectivului să răspundă la următoarele întrebări care vizează: 

• Stadiul în care se află acțiunea programată; 

• Personalul implicat până în prezent și cel care va fi implicat în viitor atât pentru 
finalizarea acțiunii propriu-zise cât și pentru atingerea obiectivului; 
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• Sursele financiare folosite/cheltuite și estimate până la finalizarea acțiunii (se vor 
avea în vedere salarii, onorarii plătite consultanților externi, alte cheltuieli 
incidentale);  

• Problemele întâmpinate; 

• Data finalizării activităţii și datele pentru finalizarea acțiunilor subsecvente 
necesare atingerii obiectivului.    

• Alte aspecte relevante.  

Pentru evaluarea planului se recomandă stabilirea unei frecvențe anuale cu 

posibilitatea de a realiza si o evaluare intermediară, în cazul în care se constată o  

 

intârziere majoră in derularea acțiunilor stabilite inițial, care va fi urmată de o 

revizuire a planului.  

În principiu evaluarea planului se va face pe baza rapoartelor de monitorizare de 

către  aparatul tehnic al ADI. 

Aspectele care trebuie identificate în faza evaluării se referă la : 

• Gradul de atingere a obiectivelor stabilite prin planul strategic (se poate realiza 
din punct de vedere cantitativ, in funcție de numărul de activități realizate); 

• Evaluarea impactului obiectivelor atinse atât în ceea ce privește activitatea 
societății cât şi din punctul de vedere al beneficiarilor finali (evaluare calitativă) – 
evaluarea eficacității obiectivului, comparație intre rezultatul așteptat și cel 
obținut   

• Identificarea problemelor întâmpinate;  

• Stabilirea unor modalități de diminuare a riscului de îndeplinire a obiectivelor 
(alocare suplimentară de resurse umane, alocări financiare, suport extern) – 
optimizarea resurselor.  
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• Raportul cost-impact, mai precis analizarea raportului dintre costurile aferente 
resurselor alocate pentru atingerea obiectivului și rezultatele financiare obținute 
prin atingerea obiectivului. 

Rezultatele evaluării vor fi diseminate către toți factorii implicați sau beneficiari ai 

strategiei.    

Pe baza rezultatelor evaluării se va efectua dacă este necesar o revizuire a planului 

de implementare si posibil chiar a strategiei. Revizuirea poate privi identificarea 

unor noi activități necesare, alocarea responsabilităților către alte persoane, 

modificarea termenului de realizare, alocarea de noi resurse sau chiar stabilirea unor 

noi obiective strategice. Pentru a se asigura celeritatea procesului de revizuire a 

planului sau a strategiei este recomanadat ca acesta să se realizeze de către grupul de 

lucru care a fost responsabil de monitorizarea acțiunilor. 

 

 


