
  
ÎM „Apă-Canal” Cahul 

 
Programul privind planificarea afacerii 

și eficiența comercială. 
Lecții învățate 



Date generale despre întreprindere 

Numărul populației deservite este de 
cca. 47800, din care: 39800 locuitori ai 

or. Cahul și 8000 de locuitori în 4 
localități rurale. 

 
Aria de acoperire cu servicii de 

alimentare cu apă în or. Cahul este de 
97%, iar cu servicii de canalizare 

cca.67%. 
 

Deservim 15040 abonați, din care: 
14522 sunt consumatorii casnici și  

518 alți consumatori. 
 



Categoriile de consumatori 

13390 

1132 
45 473 Gospodării casnice

contorizate

Gospodării casnice
necontorizate

Instituții bugetare 

Agenți economici 



Date generale despre întreprindere 



Tarifele aprobate pentru serviciile de 
alimentare cu apă potabilă și de 

canalizare 

Categoria de consumatori Apeduct Canalizare Total 

Populația ce consumă pînă la 3 m³ 6,00 3,00 9,00 

Populația ce consumă peste  3 m³ 12,00 7,50 19,50 

Alți consumatori (fără TVA) 22,20 15,00 37,00 



Experiențe utile acumulate în cadrul 
proiectului (1) 

1. Elaborarea în primul rînd a unui Plan de 
afaceri. 

2. Utilizarea în planificare a documentului Excel 
pentru a elabora un Business plan mai bun. 

3. Completarea corectă și utilizarea în activitate 
a calculului Balanței Apei, care generează 
informații și analize, necesare procesului 
decizional, prioritizînd acțiunile 

 pentru lichidarea deficiențelor. 
 



Misiunea și Viziunea Întreprinderii 

 

 

 VIZIUNEA 

Ne propunem să asigurăm cu servicii de alimentare cu apă și 
de canalizare întreg raionul Cahul la standardele Republicii 

Moldova, în condiții de eficiență economică și la tarife 
suportabile. 

MISIUNEA 

Asigurarea clienților existenți și potențiali cu apă potabilă vitală, precum și 
evacuarea și epurarea apelor uzate, la nivelul cantitativ și calitativ 

corespunzător normativelor legislației RM, asigurând astfel şanse egale 
generaţiilor viitoare în ceea ce priveşte resursele naturale de ape, în 

condițiile unor tarife suportabile, care să asigure eficiența economică a 
întreprinderii și durabilitatea serviciului prin menținerea și crearea 

infrastructurii care să asigure și extinderea ariei de deservire pentru a 
deveni o companie cu experiență regională și competitivă pe piața 

serviciilor de profil din țară. 



Obiectivele strategice stabilite (1) 

1. Obiective operaționale: 
 

 Creșterea gradului de acoperire a populației orașului 
Cahul cu servicii de canalizare de la 67% pînă la 80%  
care constituie cca. 43 km de rețele pînă la finele anului 
2019 cu o rată de creștere de cca. 3,2% pe an sau 10,75 
km anual și a serviciilor de alimentare cu apă de la 97% 
la 100% sau 2,27 km pînă în 2017.(din 2016) 
 Reducerea pierderilor de apă de la 46% pînă la 35% 
în 2019, cu scopuri intermediare de  44%  în 2015,  41%  
în 2016,  38%  în 2017 și  36%  în 2018. (128 contoare 
schimbate cu apometre de clasa C, 318 conexiuni noi contorizate,  
detectate și deconectate 10 conexiuni ilegale etc) 



Obiectivele strategice stabilite (2) 

2. Obiective financiare: 

 

 Atingerea recuperării depline a costurilor, 
inclusiv a dobînzii anuale și a plăților rambursabile la 
creditele curente și acumularea unei contribuții 
anuale pentru reparații capitale și de mentenanță pînă 
la finele anului 2018. Micșorarea datoriilor debitoare                              
                          cu termenul mai mare de 6 luni de la         
                                           700 mii lei pînă la 
                                                   300 mii în 2015. 



Obiectivele strategice stabilite (3) 

3.    Obiective privind resursele umane ale 

întreprinderii: 

  Instruirea și perfecționarea a 20 de salariați pînă în 
2019, cu stabilirea scopurilor intermediare  a cîte 5 
angajați pe an. (3 pers - studii superioare în domeniul AAC, 6 

mașiniști – cursuri de recalificare) 
  Înlocuirea treptată a personalului care îndeplinește 
condițiile de pensionare, prin angajarea unor specialiști 
tineri - ucenici, care să preia experiența, astfel ca pînă la 
finele anului 2017 să fie înlocuiți managerii în vîrstă de 
pensionare de la toate nivelele,  
în număr de 13 persoane. 



În concluzie 

Beneficiile reale vor fi fructificate și în continuare 

implementînd în practică sfaturile experților, ținînd 

cont însă și de situația reală, în deosebi cea financiară 
a întreprinderii. 



MULTUMIM 

 PENTRU ATENTIE. 

www.apacanalcahul.md 


