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PARTEA I COMPONENTA DE ADMINISTRARE 

 

 

              Membrii Consiliului de Administrație al S.A. "Apă-Canal Cahul" 

 

Nr. crt. Numele și prenumele Semnătura 

1 Cuzmin Serghei – Președintele C.A.  

2 Dumitriuc Natalia – membru C.A.  

3 Fulea Tatiana – membru C.A.  

4 Pasat Oxana – membru C.A.  

5 Zarițchi Vladimir – membru C.A.  

6 Baragan Olesea – membru C.A.  

7 Tolocenco Alexandru – membru C.A.  

 

I  INTRODUCERE  

S.A. "Apă-Canal Cahul" a fost reorganizat dintr-o întreprindere municipală într-o societate pe 
acțiuni. Cea mai mare provocare pentru companie este de a-și îmbunătăți resursele umane din 
punct de vedere cantitativ și din punct de vedere al dezvoltării personalului, pentru a asigura un 
serviciu bun de aprovizionare cu apă și canalizare pentru un număr mai mare de populație, 
devenind operator regional. De asemenea se prevăd investiții majore de peste 30 milioane euro 
în zona de responsabilitate a societății, ceea ce determină o pregătire corespunzătoare a 
personalului pentru gestionarea corespunzătoare atât a facilităților și rețelelor înlocuite/renovate 
cât și a celor noi. 

Pentru aceasta GIZ a angajat un grup de experți pentru o consultanță pe termen scurt în cadrul 
proiectului GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova"  pentru "Dezvoltarea 
capacității S.A. "Apă-Canal Cahul" în domeniul Planificării Strategice, Dezvoltării Instituționale și 
Managementului Resurselor Umane". 

Unul dintre obiectivele consultanței o reprezintă creșterea capacităților manageriale atât a 
membrilor Consiliului de Administrație cât și a managementului superior, respectiv șefilor de 
departamente/sectoare, în a elabora și actualiza un Plan de Management pentru dezvoltarea 
societății. Grupul de experți a conlucrat îndeaproape cu managementul ACC și membrii Consiliului 
de Administrație pentru elaborarea și definitivarea actualului Plan de Management al ACC pentru 
perioada 2019 – 2022. 

Planul de management 2019 – 2022  este conceput ca un instrument menit să susțină dezvoltarea 
societății în concordanță cu obiectivele strategice stabilite și care să răspundă așteptărilor 
acționarilor. 

Planul de management se bazează pe viziunea grupului de experți, a membrilor Consiliului de 
Administrație și a conducerii societății, asupra perspectivelor de consolidare şi dezvoltare 
strategică a S.A. ”Apă-Canal Cahul” pe baza evoluției până în prezent a serviciului public de 
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alimentare cu apă şi de canalizare, ținând cont de contextul şi tendințele actuale în domeniul 
serviciilor de profil la nivel național şi internațional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi 
anticipate astfel încât să ducă la edificarea unui operator de utilități moderne, viabile financiar, 
sustenabile economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să aibă un management 
responsabil faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă 
de mediu, în condiţiile unei dezvoltări durabile. 

Planul de management în domeniul instituţional, operaţional şi de dezvoltare ţine cont de contextul 
strategic naţional, particularităţile regionale şi locale din aria deservită, şi de strategia de dezvoltare 
a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul. 

În acest sens, una din principalele preocupări ale Consiliului de Administraţie va fi sprijinul acordat 
conducerii executive a societății în vederea atingerii obiectivelor strategice identificate și respectiv 
sprijinul acordat pentru rezolvarea problemelor stringente ale ACC.  

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt şi mediu, Planul de 
Management va contribui esenţial şi la informarea partenerilor implicaţi în derularea serviciului, ca 
premisă a transparenţei administrării societăţii faţă de publicul larg. 

Scopul elaborării Planului de Management este acela de a stabili obiectivele strategice ale 
companiei, și de a defini responsabilitățile funcționale și operaționale care vor fi necesare pentru 
atingerea acestor obiective. Ca urmare a reorganizării societății ACC în societate pe acțiuni rolul 
Consiliului de Administrație în supravegherea și controlul ACC a crescut. 

Planul de management are în vedere și informațiile cuprinse în PLANUL DE ACȚIUNI în domeniul 
aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023. 

Planul de management este, de asemenea, destinat informării angajaților companiei, și precizează 
scopurile și direcțiile necesare implementării măsurilor organizatorice, menite să asigure o bună 
calitate a serviciilor destinate consumatorilor. Totodată, acesta poate fi folosit ca un document de 
referință pentru autoritățile publice locale și potențialii investitori.  

Istoricul entității: Societatea pe acțiuni “Apă - Canal Cahul” a fost înființată în rezultatul 
reorganizării prin transformare a Întreprinderii Municipale ”Apă - Canal” Cahul, în baza Deciziei 
Consiliului orășenesc Cahul nr. 8/13 (13/13)/ XXV din 10.11.2016. În Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, din data de 23 decembrie 2016, a fost publicat anunțul privind reorganizarea prin 
transformare a Î.M. “Apă - Canal” Cahul în S.A. „Apă - Canal Cahul”.  Societatea a fost înregistrata 
la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 26937 în data de 14.04.2017.   

Întreprinderea Municipală “Apă - Canal” Cahul a fost înființată prin reorganizarea Întreprinderii de 
stat „Direcția de producție “Apă - Canal” Cahul”, în temeiul deciziei Consiliului municipal Cahul nr. 
5/6(9/6) - XXI din 27 octombrie 2000.  

Obiectivul general al companiei este satisfacerea cerințelor clienţilor în ceea ce priveşte asigurarea 
din punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în condițiile 
unei reale preocupări pentru protejarea mediului înconjurător. 

Totodată este necesar ca compania să poată prospera. În această privință rolul managerului 
constă în stabilirea strategiilor de evoluție a unității, în monitorizarea performanțelor acesteia 
potrivit strategiilor stabilite şi coordonare curentă a activităților, funcţie de condițiile de mediu, 
asigurând un profit din care să se poată efectua şi investițiile pentru dezvoltare. Ca urmare 
compania va deveni o unitate performantă din punct de vedere managerial, tehnic şi financiar, 
asigurând o eficientă sporită în utilizarea resurselor materiale şi umane precum şi premisele 
necesare unei dezvoltări continue. 
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II SUMAR  

Societate pe Acțiuni ”Apă - Canal Cahul” este în proces de reformare și extindere a prestării 
serviciilor regionale de alimentare cu apă și de canalizare. 

În urma proiectului "Dezvoltarea capacității S.A. ”Apă-Canal Cahul” în domeniul Planificării 
Strategice, Dezvoltării Instituționale și Managementului Resurselor Umane", finanțat de către GIZ, 
ACC și-a revizuit și întocmit cu sprijinul grupului de experți mai multe documente interne relevante 
pentru a susține în continuare atingerea obiectivelor asumate de către Consiliul de Administrație, 
conducerea societății și acționari, și anume: 

✓ Organigramă nouă; 

✓ Regulamentul intern al ACC; 

✓ Regulamente noi de organizare și funcționare; 

✓ Fișe de post; 

✓ Metodologie, criterii și grile noi de evaluare a personalului; 

✓ Fișe noi de evaluare; 

✓ Plan Multianual de Instruire a personalului, etc. 

Pe lângă documentele enumerate sumar mai sus, grupul de experți a colaborat îndeaproape cu 
membrii Consiliului de Administrație și conducerea societății în vederea întocmirii și elaborării: 

✓ Analizei diagnostic al S.A. ”Apă-Canal Cahul” care s-a efectuat pentru 5 compartimente: 
instituțional, managerial, operațional, comercial şi financiar; 

✓ Planului de management al ACC pentru perioada 2019 – 2022. 

Acțiunile specifice planului au fost canalizate pe fiecare componentă, și au fost încorporate în 
secțiunile relevante. Planul a fost structurat să reflecte responsabilitățile funcționale ale companiei. 

Pentru a se asigura o reflectare permanentă a realității, el necesită să fie actualizat și revizuit 
anual cu realizările obținute pe parcursul unui an calendaristic, atât din punct de vedere a 
realizărilor efective cât și a revizuirii datelor aferente estimărilor pentru anii următori. În acest sens 
au fost realizate mai multe sesiuni de instruire cu colectivul ACC și membrii Consiliului de 
Administrație.      

Obiectivul principal în domeniul operațional al SA ”Apă - Canal Cahul” este de a îmbunătăți 
nivelul calitativ al serviciilor de alimentare cu apă și preluarea apelor uzate în sistemul de 
canalizare și epurarea acestora.   

Unele arii de deservire au un nivel al serviciilor care poate fi îmbunătățit semnificativ, scopul 
acestui Plan de Management fiind de a identifica zonele unde se pot aduce îmbunătățiri 
semnificative în activitatea curentă a societății. Câteva aspecte mai relevante care vin și întăresc 
această idee ar fi: 

✓ Utilizarea sub capacitate a stației de tratare apă. Nivelul de utilizare comparativ cu 
capacitățile proiectate este de 31-39%; 

✓ Rețelele de alimentare cu apă  în proporție mai mare de 45% au o durată de exploatare 
mai mare de 30 ani; 

✓ Număr mare de avarii pe rețelele de alimentare cu apă, 200-253 per an; 

✓ Volum mare a apei ce nu aduce venituri (NRW), o pondere mai mare de 50% din volumul 
de apă captat; 

✓ Stația de epurare este exploatată mult sub nivelul capacității proiectate, 14 - 18% din 
capacitate; 

✓ Rețelele de canalizare în proporție mai mare de 65% au o durată de exploatare mai mare 
de 30 ani. 

✓ O pondere mare a personalului cu vârsta în prag de pensionare sau pensionate; 
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✓ O pondere scăzută a personalului sub 35 de ani; 

✓ Pierderi financiare înregistrate în ultimii 8 ani  și lipsa mijloacelor financiare pentru achitarea 
cheltuielilor curente; 

✓ Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare nu acoperă cheltuielile 
operaționale.  

Detaliile specifice sunt cuprinse în capitolul de analiză a situației actuale. Aceasta s-a efectuat pe 
cele mai importante domenii de activitate ale companiei cum ar fi: operațional, managerial, de 
resurse umane, financiar-contabil, protecția mediului etc. 

Pentru neutralizarea punctelor slabe și o dezvoltare în perspectivă s-au stabilit următoarele 
obiective specifice ale companiei: 

✓ toate locuințele în zona de deservire vor fi alimentate cu apă 24 de ore pe zi. 

✓ calitatea apei potabile va fi îmbunătățită şi se va păstra până în anul 2022 la un indice de 
calitate de 100%. 

✓ strategia de implementare a pierderilor va reduce nivelul pierderilor de la nivelul actual  la 
minim 50% în 2022. 

✓ asigurarea unui venit suficient pentru acoperirea cheltuielilor de operare a sistemelor. În 
acest sens S.A. "Apă-Canal" Cahul va face toate eforturile pentru a obține creșterile de tarif 
în timp util, respectând un echilibru între necesități și gradul de suportabilitate a populației; 

✓ atragerea tinerilor angajați în activitatea companiei și motivarea acestora. 

✓ extinderea ariei de prestare a serviciilor, care va duce la creșterea veniturilor și a 
productivității muncii personalului existent. Preluarea serviciilor în localități noi, se va face 
pe baza unei analize de oportunitate și profitabilitate. Se va evita preluarea serviciilor cu 
pierderi mari de apă și posibile sisteme generatoare de pierderi financiare; 

✓ asigurarea protecției mediului printr-un proces eficient de colectare a apelor uzate și prin 
epurarea acestora la stația de epurare; 

✓ îmbunătățirea managementului general al companiei; 

Obiectivele de dezvoltare a companiei au fost detaliate în prezentul Plan de Management, pe cele 
mai importante domenii de activitate a întreprinderii. De asemenea, sunt prezentate proiecțiile 
principalilor indicatori financiari. S-a previzionat o redresare lentă a situației financiare în special 
prin previziunea de aprobare a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, 
optimizarea costurilor de operare a sistemelor, micșorarea pierderilor și eficiență a consumului de 
energie.   

În urma analizei situației actuale, a analizei diagnostic se au în vedere mai multe obiective specifice 
cu soluții aferente. Planul de management finalizează cu un proiect de Plan de acțiuni pentru 
primul an de activitate. Unele dintre măsurile propuse se referă la acele procese ce nu necesită 
mijloace financiare importante pentru realizare, respectiv implementarea prevederilor planului de 
management se va face cu sursele financiare proprii ale companiei. 

Planul de management a fost pregătit sub controlul şi îndrumarea echipei manageriale a 
companiei  și este considerat a fi atât realist cât şi realizabil.  

Există totuși un număr de riscuri care pot avea un impact asupra implementării cu succes a planului 
şi anume: 

➢ mediul macroeconomic (incluzând inflaţia, ratele de schimb valutar, puterea de 
cumpărare, veniturile locuitorilor din zona deservită etc.); 

➢ mediul legal (privind dreptul de proprietate, colectarea datoriilor, statutul companiei şi 
responsabilitățile, cu privire la mediu); 

➢ neaprobarea la timp a creșterilor de tarif pentru serviciile de alimentare cu apă și 
canalizare; 
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➢ Insuficiența resurselor financiare pentru achitarea la timp a creditelor bancare; 

➢ Insuficiența resurselor: materiale, umane, informaționale și altele asemenea de care este 
nevoie pentru implementarea măsurilor propuse; 

➢ Riscul ca personalul societății să se opună schimbărilor. 

Cele mai mari riscuri pentru serviciile de aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul, conform 
Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului 
Cahul pentru perioada 2018-2023, au fost identificate ca fiind cele legate de riscurile economice:  

✓ instabilitatea economică; 

✓ capacitate redusă de plată a populației; 

✓ insuficiența resurselor financiare pentru extinderea, dezvoltarea, dar și pentru menținerea 
în stare funcțională a infrastructurii de apă și canalizare; 

✓ migrația masivă a populației economic active. 

Rolul și scopul actualului Plan de Management pentru perioada 2019 – 2022 este de a diminua 
efectele nedorite ale acestor riscuri  prin evaluarea situației actuale și identificarea măsurilor 
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. 
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III MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ACTUALĂ AL ACC  

 

Viziunea și misiunea SA „Apă - Canal” Cahul sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul  1 Misiunea și viziunea S.A. ”Apă - Canal” Cahul 

1) Apa este elementul indispensabil omului; 

2) "Apă - Canal" Cahul dorește să-şi servească clienții cu acest element vital; 

3) Furnizarea apei potabile la nivelul unor costuri ce respectă nivelul de suportabilitate a 

tarifului; 

4) "Apă - Canal" Cahul  asigură colectarea și epurarea apelor  uzate, respectând cerințele 

de protecție a mediului. 

MISIUNE VIZIUNE 

În ce constă afacerea? Ce vrem să devenim? 

• Consolidarea unui operator puternic și 

renumit pentru calitatea serviciilor 

furnizate; 

• Edificarea unei companii cu experiență 

regionala, viabilă economic și rentabilă 

financiar. 

• Viziunea  conturează o companie puternică, 

caracterizată prin transparență, calitate și 

performanță în serviciul public de alimentare cu 

apă,  canalizare și epurarea apelor uzate. 

• Dorim să asigurăm servicii apreciate calitativ, 

eficiente cantitativ și responsabile cu mediului 

înconjurător.  Aceasta va decurge în condițiile 

unei reale și permanente preocupări pentru 

nevoile și doleanțele clienților noștri. Imperativele 

legii vor contura în continuare cadrul pentru 

realizarea acestei viziuni. 

• Ne propunem în permanență să îmbunătățim 

performanțele noastre din punct de vedere 

managerial, tehnic și financiar pentru a exploata 

cu eficiență sporită resursele de mediu, materiale 

și umane în perspectiva unei dezvoltări durabile 

în sudul Republicii Moldova. 

Sursa: http://www.apacanalcahul.md/ro 

 

http://www.apacanalcahul.md/ro
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IV CADRUL ȘI CONTEXTUL GENERAL AL ACTIVITĂȚII ACC  

 IV.1. Așezarea geografică, situația hidrografică și piața serviciilor de apă și canalizare în 

Raionul Cahul 

Situația geografică  

Orașul Cahul este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, la o distanță de 175 km de 
capitală– orașul Chișinău. Este cel mai mare oraș din regiunea de sud și al 6-lea oraș după mărime 
din țară (după Chișinău, Bălți, Tiraspol, Tighina și Râbnița). 

Fiind centrul social, cultural, academic și economic din sudul țării, orașul Cahul deseori este numit 
capitala de sud a Moldovei. Cahul este un centru de importanță inter-regională și chiar dacă este al 
6-lea oraș ca mărime din țară, este considerat al treilea după dezvoltare economică şi ca importantă 
socială.  

  Figura 1 Așezarea geografică a raionului și 

orașului Cahul 

  

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cahul 

Relieful 

Relieful raionului Cahul este determinat în principal de două unități de relief mari: colinele Tigheciului 
și lunca Prutului de Jos. 

Colinele Tigheciului sunt situate de-a lungul malului stâng al râului Prut. Cea mai mare parte a 
teritoriului raionului este ocupată de colinele Tigheciului. Altitudinile absolute variază între 100 și 250 
de metri, cu o descreștere spre sud. 

Lunca Prutului de Jos este situată în partea de vest a raionului, care este, în principiu lunca râului 
Prut cu înălțimi tipice joase de 10-20 m. 

Orașul Cahul este situat pe marginea de vest a colinelor Tigheciului, dar mai ales pe două coline 
mai mici. Aceste coline sunt separate printr-o vale, care împarte orașul în două părți –partea de nord 
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și partea de vest. Partea de vest a orașului este situată pe o pantă care coboară treptat de pe coline 
în lunca Prutului de Jos. Orașul este situat la o înălțime de aproximativ 120 de metri deasupra 
nivelului mării. 

Clima 

Clima în sudul Republicii Moldova este temperat continentală. Iernile sunt blânde și scurte, iar verile 
sunt foarte calde și lungi. Circulația atmosferică se caracterizează prin penetrările maselor de aer 
cald, uneori umed din partea Oceanului Atlantic. De asemenea, masele de aer încălzit deseori vin 
de la sud, ceea ce face clima uscată în timpul verii, iar unele mase de aer arctic vin de la nord, 
provocând răcire bruscă în timpul iernii. 

Pe parcursul ultimelor decenii s-a observat o creștere treptată a temperaturii medii anuale și o 
scădere a cantității anuale de precipitații. 

Demografia 

Evoluția populației în raionul Cahul conform datelor Biroului Național de Statistică: 

                                                                                                     - Nr. locuitori -  

Tabelul  2 Populația stabilă 

Populația stabilă la începutul anului în raionul Cahul 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Total 124,729 124,601 124,647 124,472 124,380 

Urban 39,619 39,645 39,604 39,513 39,506 

Rural 85,110 84,956 85,043 84,959 84,874 

 

 

Graficul nr.  1 Populația stabilă a raionului Cahul 

Conform datelor de mai sus populația Raionului Cahul poate fi considerată stabilă, fără a exista vreo 
emigrare evidentă a populației în zona urbană în detrimentul celei rurale sau invers. Conform B.N.S. 
populația raionului a scăzut în ultimii cinci ani doar cu 349 cetățeni. 

Oraşul Cahul are o populaţie stabilă de 39,5 mii locuitori, din care populaţie în vârsta aptă de muncă 
în jur de 66 %, sub vârsta aptă de muncă 17,8% și 15,9% peste vârsta aptă de muncă. Evoluția 
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populație stabile și prezente are o evoluție uniformă în ultimii 5 ani, iar ponderea populației prezente 
din populația stabilă este de aproximativ 90,7%, acesta scăzând doar cu 113 locuitori. 

Satele Roșu, Manta, Pașcani, Crihana Veche și Al. I. Cuza au de asemenea populații stabilii, fără a 
înregistra modificări majore sau migrare a populației. 

 

Graficul nr.  2 Câștigul salarial mediu brut lunar pe toate activitățile economiei naționale 

Se constată o creștere continuă a salariilor în Republica Moldova, ceea ce determină posibilitatea 
creșterii tarifelor pentru serviciile prestate de către ACC, fără a depăși pragul de suportabilitate a 
populației. De altfel, lipsa creșterii tarifelor la momentul oportun au condus la dificultăți financiare ale 
societății ACC, ceea ce ar trebui să constituie un semnal de alarmă decidenților administrativi în a 
nu împiedica creșterile de tarif necesare pentru funcționarea corectă a întreprinderii. Insuficiența 
resurselor financiare a forțat conducerea societății să nu crească salariile personalului, ceea ce a 
determinat mai multe neajunsuri atât personalului existent cât și cel posibil a putea fi angajat, 
personalul calificat fiind extrem de greu de atras fără a oferi o salarizare competitivă și comparabilă 
cu alte sectoare de activitate. Mai jos se va putea observa diferența între salariile existente la ACC, 
câștigul mediu brut național și câștigul mediu brut pe activitatea de apă-canal. 

Hidrologia 

Orașul Cahul este situat la 5 km distanță liniară la est de râul Prut. Pârâul Frumoasa se curge prin 
oraș de la nord-est la sud-vest. În amonte de oraș a fost construit un baraj pentru asigurarea unui 
debit mai uniform și pentru a reduce riscurile de inundații. Cu toate acestea, acest pârâu este foarte 
mic și nu este o sursă de aprovizionare cu apă potrivită pentru or. Cahul. Unica sursă importantă de 
apă de suprafață din raionul Cahul este râul Prut. 

Debitul mediu pe termen lung al râului Prut este de 86,7 m3/s. Debitul lunar variază de obicei de la 
56,0 m³/s până la 124,0 m³/s. 

Apa râului este utilizată în scopuri potabile în mai multe localități, ca apă tehnologică, pentru irigație, 
producerea energiei, pescuit și navigație. 

În cadrul cercetărilor hidro-geologice preliminare ale apelor subterane pentru aprovizionarea cu apă 
a or. Cahul din anul 1985, stratul acvifer aluvionar a fost studiat extensiv și testat pe teritoriul luncii 
de inundații între suburbiile de la vest ale orașului și râul Prut. 

Investigațiile hidro-geologice au confirmat că apa stratului acvifer aluvionar are o calitate de scăzută 
și variabilă, această opțiune fiind considerată nefezabilă din cauza calității proaste a apelor 
subterane din stratul acvifer aluvionar, permeabilității reduse și caracterului discontinuu al straturilor 
productive. 

Raionul Cahul este amplasat în bazinul râului Prut și una din sursele de alimentare cu apă este apa 
de suprafață. Însă în majoritatea zonelor rurale drept sursă de alimentare cu apă este folosită apa 
subterană. 
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Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Cahul este bazat pe apa de suprafață, captată din râul 
Prut. Stația de captare a apei este situată la cca 4 km spre vest de la centrul orașului. De la stația 
de captare, apa brută este pompată printr-o aducțiune cu o lungime de 8 km la stația de tratare, 
situată la cca 4 km spre sud de la centrul orașului. Stația de tratare include următoarele instalații: 
amestecător vertical pentru introducerea soluției de coagulant (sulfat de aluminiu); camere de 
reacție; decantoare suspensionale; filtre rapide deschise; stație de clorinare pentru tratare finală. 

IV.2. Zona de prestare a serviciilor  

Sediul S.A. "Apă - Canal Cahul" este amplasată în orașul Cahul, iar aria de operare pentru serviciile 
de alimentare cu apă acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din raionul Cahul:  

1. oraşul Cahul; 

2. satul Crihana Veche; 

3. comuna Manta în componența căreia intră localităţile Manta şi Pașcani; 

4. satul Roșu; 

5. satul Alexandru Ioan Cuza 

 

Figura 2 Zona de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare al ACC 

Zona de prestare a serviciilor 

de alimentare cu apă 

Zona de prestare a serviciilor 

de canalizare 

  

Pentru serviciul de canalizare, zona de prestare a serviciilor este orașul Cahul. La moment este 
construit sistemul de canalizare din satul Roșu și urmează procesul de conectare a abonaților la 
sistemul construit.  

SA. „Apă - Canal” Cahul prestează servicii de furnizare a apei consumatorilor orașului Cahul și 
satelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Pașcani, Alexandru Ioan Cuza. 
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Tabelul  3 Numărul abonaților serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 2018 

Denumirea 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Abonați ai serviciului de alimentare cu apă  

Abonați persoane fizice  apartamente în blocuri 7 570 7 580 7 801 

Abonați persoane fizice  case la curte 7 036 7 152 7 694 

Alți abonați 534 560 586 

 Total abonați apă 15 140 15 292 16 081 

        

Abonați ai serviciului de canalizare       

Abonați persoane fizice  apartamente în blocuri 7 533 7 543 7 722 

Abonați persoane fizice  case la curte 889 936 953 

Alți abonați  442 457 477 

Total abonați canalizare 8 864 8 936 9 152 

 

 

Graficul nr.  3 Evoluția abonaților P.F. în blocuri 

Se poate observa o creștere a abonaților deserviți, aceasta provenind în primul rând din extinderea 
ariei de deservire al ACC în localitatea Al.I.Cuza.   

 

Graficul nr.  4Evoluția abonaților P.F. în case 
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Din graficul de mai sus, se poate observa lipsa canalizării la casele din localitățile deservite. Acesta 
se datorează existenței rețelei de alimentare cu apă în comunele preluate în ultimii ani, dar lipsei 
rețelei de canalizare. Practic 6.741 de case care au acces la apă potabilă nu au acces și la o rețea 
de canalizare.  

 

Graficul nr.  5 Evoluție alți abonați 

Numărul total al abonaților cu acces la apă potabilă a crescut în ultimii 3 ani cu 6,21 % până la 
16.081 abonați. Pentru serviciul de canalizare numărul abonaților a crescut cu 3,25% de la 8864 în 
2016 la 9152 în 2018. 

IV.3 Principalele activități  

Principalul obiect de activitate al SA “Apă - Canal” Cahul îl constituie: 

➢ captarea, tratarea și distribuția apei 

➢ colectarea și epurare apelor uzate.  

IV.4 Statutul juridic al entității  

Societatea pe Acțiuni „APĂ-CANAL CAHUL” este creată ca urmare a reorganizării prin transformare 
a Întreprinderii municipale „APĂ-CANAL” CAHUL, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, 
fiind succesoare în drepturi și obligații patrimoniale. 

S.A. „APĂ-CANAL CAHUL”  a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 14.04.20017 
sub numărul 26937.  

Numărul de identificare de stat și codul fiscal(IDNO): 1002603000859. 

Capitalul social: 7100000 lei. 

Acționar unic (100,00%) este consiliul municipal Cahul, cu sediul: MD-3901, str. Piața Independenței 
nr. 6, or. Cahul, Republica Moldova. 

Sediul Societăţii: MD-3901, str. 31 august 1989, nr.1, orașul Cahul, Republica Moldova. 

Principalul obiect de activitate al S.A. „APĂ-CANAL CAHUL”  îl constituie serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, conform celor 2 componente:  

1. Captarea, tratarea și distribuția apei 

2. Colectarea și epurarea apelor uzate 

Activitatea este desfășurată în temeiul Licenței seria AC Nr. 000526 eliberată de Agenția Națională 
de Reglementare în Energetică, acesta având valabilitate până 30.07.2040. 

Licența permite, SA “Apă - Canal” Cahul, să desfășoare activitatea de furnizare a serviciului public 
de alimentare cu apă și canalizare la nivel de oraș și sate. Aria de deservire, conform licenței, se 
extinde asupra orașului Cahul și satul Roșu cu serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, 
iar pentru comuna Manta, satele Cotihana, Pașcani, Crihana Veche, Alexandru Ioan Cuza doar 
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pentru serviciul de alimentare cu apă. Perioada de valabilitate a licenței: 30 iulie 2015 – 30 iulie 
2040.  

Tabelul  4 Licențele deținute de  SA ”Apă - Canal” Cahul 

Denumirea documentului Genurile de activitate 
Zona de 

intervenție 

Licența seria AC nr 000526 
eliberată de ANRE, în 
30.07.2015, valabilă până 
în 30.07.2040 

Furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare la nivel 
de oraș și sat 

Alimentare cu apă și 
canalizare în orașul 
Cahul și satul Roșu 

Alimentare cu apă 
în satul Pașcani, 
comuna Manta și 
satul Crihana Veche 

Licența seria A MMII, nr 
030724 eliberată de 
Camera de Licențiere, în 
13.02.2009, valabilă până 
în 13.02.2019 

Construcții de clădiri, instalații și rețele 
tehnico-edilitare, reconstrucții: 

Terasamente și lucrări de teren (lucrări 
de terasiere) 

Lucrări de protecție a construcțiilor și 
utilajelor (izolații anticorozive) 

Instalații și rețele interioare (Instalații și 
rețele de alimentare cu apă și 
canalizare) 

Instalații și rețele exterioare (Instalații și 
rețele de alimentare cu apă și 
canalizare) 

Montarea utilajelor și a instalațiilor 
tehnologice (Contoare de apă) 

Teritoriul Republicii 
Moldova 

  

S.A. „APĂ-CANAL CAHUL” este persoană juridică care î-şi desfășoară activitatea în conformitate cu 
prevederile statutului și al legislației Republicii Moldova în vigoare. 
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Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor şi se 
trec în bilanţul ei independent. Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare și terenurile 
aferente (împreună - bunuri publice), fiind de utilitate publică, fac parte, prin natura sau scopul lor, 
din domeniului public al unităților administrativ-teritoriale. Bunurile publice (atât cele existente la data 
semnării contractelor de delegare a gestiunii, cât și bunurile care rezultă din investiții derulate în 
perioada executării contractelor de delegare a gestiunii),  proprietatea APL, se înregistrează distinct 
în contabilitatea Societății, urmând a fi preluate de către proprietarii lor - APL la încetarea 
contractelor, în mod gratuit și libere de orice sarcini. 

Societatea poartă răspundere pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce î-i aparține cu drept 
de proprietate și  nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi. 

Statutul reprezintă actul Societății, prin care este stabilit scopul și obiectul de activitate, capitalul 
social, conducerea, administrarea și controlul Societății, termenul de activitate, precum și prevederi 
generale referitoare la patrimoniu, profitul, dividendele și capitalul de rezervă, modul de încetare a 
activității etc. 

 

IV.5 Cadrul legal și normativ care stă la baza activității întreprinderii 

 

Legislația Republicii Moldova, în temeiul căreia își desfășoară activitatea S.A. “Apă - Canal” Cahul 
este, în principal, următoarea: 

1) Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
care reglementează activitatea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, 
exploatarea, întreținerea, extinderea și gestiunea sistemelor publice de alimentare cu apă și 
canalizare, securitatea consumatorilor și fiabilitatea  

2) Legea nr.1402 din 24.10.2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală 
reglementează prestarea și/sau furnizarea serviciilor de alimentare cu apă, alimentarea cu 
energie termică, canalizarea și ape uzate, sanitația și ecologizarea, asigurarea transportului 
public local, gestiunea fondului locativ public și privat. 

3) Legea nr. 272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 39-41 din 22 aprilie 1999. 

4) Legea nr. 272 din 23.11.2011 apelor, care stabilește un cadru legislativ corespunzător 
pentru gestiunea, protecția și utilizarea eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane 
pe baza evaluării, planificării și procesului decizional participativ, asigurând, de asemenea, o 
alimentare suficientă cu ape de suprafață și calitatea suficientă a apelor subterane, fapt 
necesar pentru o utilizare durabilă, echilibrată și echitabilă a apei. 

5) Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67/183 din 03.04.2009. 

6) Legea nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fâșiile de protecție a apelor râurilor şi 
bazinelor de apă, care reglementează stabilirea zonelor de protecție și zonei râurilor și 
bazinelor de apă, utilizarea și protecția acestora.  

7) Legea nr 86. privind 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, care 
stabilește un cadru legislativ pentru evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor 
publice sau private sau al unor activități programate, pentru a preveni sau a reduce la minim 
impactul negativ asupra mediului sau sănătății publice. 

8) Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007. 

9) Legea nr. 845-XII din 03.01.1992, cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2 din 28.02.1994. 
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10) Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, publicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002. 

11) Legea nr. 1134-XIII  din  02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, republicată în  Monitorul 
Oficial al R.Moldova nr.1-4/1 din 01.01.2008. 

12) Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor,  publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 126-131 din 27.06.2003. 

13) Hotărârea Guvernului nr. 656 din 27.05.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru 
privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, care stabilește 
o relație între furnizorii de servicii de AAC și utilizatorii acestor servicii. Regulamentul prevede 
norme pentru condițiile de aprovizionare cu apă și canalizare comunală, mecanismele de 
facturare și achitare pentru serviciile prestate, drepturile, obligațiile și responsabilitățile 
părților contractante. 

14) Hotărârea Guvernului nr.191 din 19.02.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru 
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condițiile deconectării acestora de 
la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă; 

15) Hotărârea Guvernului nr. 950 privind 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau 
în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale, prin care se aprobă normele privind 
colectarea și evacuarea apei utilizate în rețeaua de canalizare și stațiile de epurare a apelor 
uzate, evacuarea apei utilizate în bazinele de apă, stabilirea cerințelor de evacuare a apei 
utilizate. 

16) Hotărârea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea 
ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei, care prevede 
norme privind emiterea autorizației de mediu pentru apă specială, liste de acte care trebuie 
să fie prezentate de către solicitanții autorizației de mediu și instituțiile implicate în procesul 
de autorizare. 

17) Hotărârea Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață (caracteristici fizico-chimice, 
biologice și bacteriologice). Acest regulament stabilește clase de calitate pentru apele de 
suprafață, tipurile de utilizare a apei și interacțiunea acestora. În acest context, Regulamentul 
stabilește clasele de calitate pentru apele de suprafață care vor fi utilizate pentru alimentarea 
cu apă menajeră și tehnologică.  

18) Hotărârea Guvernului nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la cerințele de calitate a apelor subterane stabilește cerințele față de calitatea apelor 
subterane și normele privind starea apelor subterane, obiectivele gestiunii lor și normele 
privind utilizarea și protecția împotriva poluării. 

19) Hotărârea Guvernului nr. 835 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
evidenţa şi raportarea apei folosite care stabilește înregistrarea și protocoale de raportare cu 
privire la folosirea specială a apei.  

20) Hotărârea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 
condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă care stabilește condițiile de 
deversare a apelor uzate în bazinele de ape de suprafață și subterane.  

21) Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică nr. 271/2015 din 
16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă și de canalizare, care stabilește norme de interacțiune dintre operatori și consumatori 
cu privire la lucrările de branșare/racordare a instalațiilor interioare de apă și canalizare, 
contractarea, prestarea și achitarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și 
tehnologică și canalizare. 
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22) Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.741 din 18.12.2014  
cu privire la aprobarea  Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru 
serviciul  public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33-38 din 13.02.2015. 

23) Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.180 din 10.06.2016  
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de 
determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice 
de alimentare cu apă, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-214 din 
15.07.2016. 

IV.6 Structura acționariatului 

În acest moment unicul acționar (100%) este Consiliul Municipal Cahul. 

Consiliile locale, semnatare a Acordului de Cooperare, nu au primit decizii de a deveni acționari în S.A. 
”Apă-Canal Cahul”, acest demers fiind întârziat și nerealizat de la înregistrarea la Camera Înregistrării 
de Stat din data de 14.04.20017. 

Pentru funcționarea cooperării între APL-urile care au concesionat serviciile de alimentare cu apă și 
canalizare către ACC, ar fi necesară cooptarea acestora ca și acționari, chiar dacă numărul acțiunilor 
nu ar fi relevant în lucrarea deciziilor în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.). Importantă este 
participarea și implicarea tuturor APL-urile în dezvoltarea și susținerea ACC, dar și asumarea 
răspunderilor ce decurg din calitatea de acționar a societății. Totodată, acționarilor li s-ar asigura 
transparența deciziilor strategice luate în cadrul ședințelor A.G.A., prin participarea la ședințele 
A.G.A. în calitate de acționari. 

IV.7 Structura organizatorică 

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.11.2018 s-a aprobat Organigrama S.A. 
”Apă ‐ Canal” Cahul, elaborată cu sprijinul grupului de experți angajați de către GIZ, este 
reprezentată în figura de mai jos.  

  

Figura 3 Organigrama ACC 

 

Sursa: Hotărârea Consiliului de Administrație 

Structura organizatorică din cadrul S.A. "Apă-Canal Cahul"  este de tip piramidal, în care se disting 
un număr minim de nivele ierarhice (trei nivele) asigurându-se astfel o circulație optimă a fluxurilor 
informaționale între managementul superior şi structurile decizionale sau de execuție de nivele 
inferioare. 
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Managementul superior  

Componentele managementului superior sunt definite după cum urmează: 

➢ Consiliul de Administrație  

➢ Managerii de nivel superior 

➢ Relațiile cu autoritățile: 

- centrale; 

- locale. 

Consiliul de Administrație (C.A.) 

Prin hotărârea A.G.A. din 05.10.2017. este numit Consiliul de Administrație al S.A. "Apă-Canal 
Cahul". 

Consiliul de Administrație este compus din 7 membri și este condus de un președinte.  

Componența Consiliului de Administrație: 

➢ Cuzmin Serghei – Președintele C.A. 

➢ Dumitriuc Natalia – membru C.A. 

➢ Fulea Tatiana – membru C.A. 

➢ Pasat Oxana – membru C.A. 

➢ Zarițchi Vladimir – membru C.A. 

➢ Baragan Olesea – membru C.A. 

➢ Tolocenco Alexandru – membru C.A. 

Conducerea executivă 

Ca urmare a aprobării noii organigrame al ACC, conducerea executivă este asigurată prin 

1) Director General – Ghețivu Gheorghe; 

2) Director Tehnic – Stoiciu Ion; 

3) Director Financiar – Moldovanu Vasile. 

 

IV.8 Credite bancare de la Banca Mondială 

1) Acordul de credit subsidiar 

Între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare s-a semnat Acordul de Credit 
pentru Dezvoltare în data de  9 iunie 2003, destinat reabilitării infrastructurii aferente serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare.  

Conform prevederilor Acordului sus-menționat, la data 15 aprilie 2004, a fost încheiat Acordul de 
credit subsidiar, prin care  Ministerul Finanțelor acordă   Î.M. „Apă - Canal” Cahul un credit în valoare 
de 2.775.000 dolari SUA,  din care a fost asimilat doar 2750 mii dolari SUA. 

Termenul creditului este de 30 (treizeci) ani, cu o perioadă de grație de 6 (șase) ani, având instituită 
o rată a dobânzii în valoare de 1,5 % pe an. 

Rambursarea sumei principale, a dobânzii şi alte plăţi se achită semestrial pe data de 15 aprilie şi 
15 octombrie în fiecare an, începând cu 15 octombrie 2009. 

Garanții de plată irevocabile și necondiționate a emis Consiliul orășenesc Cahul în data de 
31.03.2003 și Consiliul raional Cahul în data de 12.05.2004, prin care se obligă să plătească suma 
creditului, în cazul în care  Î.M. „Apă - Canal” Cahul nu și-a onorat obligațiile contractuale.  

Situația creditului la 31.12.2018: 
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Dolari SUA 

 
TOTAL 

inclusiv 

 Suma principală Dobânda Penalitatea 

Rambursat 01.01.2018 – 31.12.2018  137.321,13 89.739,23 42.987,52 4.594,38 

Soldul la 31.12.2018, 1.802.293,28 1.802.079,90 0 213,38 

inclusiv termen expirat 125.730,78 125.517,40 0 213,38 

Tabelul  5 Soldul creditului nr. 1 de la B.M. 

2) Contractul de recreditare 

În conformitate cu Legea nr. l67-XVI din 09 iulie 2008 pentru ratificarea Acordului de finanţare a 
Proiectului naţional de alimentare cu apă şi canalizare dintre Republica Moldova şi Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare (în continuare - AID), semnat la 02 iunie 2008 cu numărul creditului 
4414 MD, AID oferă Guvernului Republicii Moldova un împrumut destinat finanțării activităților de 
implementare a Proiectului naţional de alimentare cu apă şi canalizare. 

În temeiul Acordului de finanțare sus menționat, s-a încheiat Contractul de recreditare nr. 1 din 
10.12.2008,  prin care Ministerul Finanțelor(în calitate de împrumutător) se obligă să acorde Î.M. 
„Apă - Canal” Cahul( în calitate de împrumutat) un împrumut tehnic în sumă ce nu va depăși 1500,0 
mii dolari SUA, cu o rată a dobânzii în valoare de 1,5 % anual.  

Împrumutul s-a acordat pe o perioada de 30 ani, cu o perioadă de grație de 6 ani.  Prima rată de 
rambursare urmând a se face începând cu data de 15.05.2015.  

Pentru neachitarea în termen a sumei  împrumutului, dobânzii şi altor sume contractuale, S.A. „Apă 
- Canal” Cahul (fiind continuatorul atât a drepturilor cât și obligațiilor Î.M. „Apă - Canal” Cahul) a  i se 
va percepe o penalitate în mărime de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere. 

Garant al obligației de rambursare a creditului este Consiliul orășenesc Cahul(în temeiul Deciziei 
nr.4/8(16/8)-XXIII din 02.04.2008), respectiv Consiliul raional Cahul(în temeiul Deciziei nr. 11/14-II 
din 30 octombrie 2008). 

În ambele contracte de creditare este stipulată clauza, conform căreia, diferența de curs valutar este 
responsabilitatea Î.M. „Apă - Canal” Cahul, azi S.A. „Apă - Canal” Cahul. 

Situația creditului la 31.12.2018: 

Dolari SUA 

 
TOTAL 

inclusiv 

 Suma principală Dobânda Penalitatea 

Rambursat 01.01.2018 – 31.12.2018  126.722,78 25.536,68 87.179,90 14.006,20 

Soldul la 31.12.2018, 1.426.645,55 1.426.467,39 0 178,16 

inclusiv termen expirat 162.141,48 161.963,32 0 178,16 

Tabelul  6 Soldul creditului nr. 2 de la B.M. 

Drept urmare a contractelor de împrumut încheiate, Întreprinderea are obligația rambursării unor 
credite în valoare totală de 4.202.000 dolari SUA. Din totalul sumei de rambursat au mai rămas de 
rambursat 3.228.939 dolari SUA, inclusiv cu termen expirat 287.872,26 dolari SUA. 
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V. OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DIN PLANUL DE AFACERI ANTERIOR 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor și competențelor Consiliului de Administrație, în conformitate cu 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.A., acesta și-a propus urmărirea gradului realizării 
obiectivelor de dezvoltare propuse în Planul de Afaceri pentru dezvoltarea SA ”Apă-Canal Cahul” 
din mai 2017. 

Obiectivele de dezvoltare propuse în Planul de Afaceri anterior: 

1) Obiective instituționale: 

✓ Furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în orașul Cahul, 
satele Roșu, Crihana Veche și comuna Manta, conform standardelor de înaltă 
calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale, mediul 
înconjurător, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor; 

✓ Furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în condiții de 
calitate și continuitate, eficiență, economicitate şi eficacitate, cu protejarea proprietății 
publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

✓ Dezvoltarea unei companii puternice și viabile, printr-un management participativ, 
realizat între organele de conducere, de administrare și control a Societății; 

✓ Asigurarea desfășurării activităților  S.A. “APĂ-CANAL CAHUL” în conformitate cu 
obligațiile stabilite în Statut, impuse prin legislația în vigoare, precum şi cu 
respectarea cadrului normativ intern; 

✓ Crearea unei organizații mai flexibile şi eficiente care să fie capabilă să se adapteze 
la schimbările şi provocările viitoare; necesitatea revizuirii statelor de personal în 
perspectiva  extinderii ulterioare a Societății; 

✓ Revizuirea raporturilor juridice dintre operator și consumator, prin încheierea și 
înregistrarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare; 

✓ Asigurarea continuității serviciului şi funcționării sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare în condiții de siguranță şi la parametrii ceruți prin normele şi prescripțiile 
tehnice, prin  programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi de înființare 
de noi sisteme la nivelul unității administrativ-teritoriale; 

✓ Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Cahul. 

2) Obiective manageriale : 

✓ Implementarea unui Program de creștere a capacităților financiare și operaționale ale 
companiei; 

✓ Elaborarea unui sistem de raportare de jos în sus a personalului, pentru adoptarea 
deciziilor bine fundamentate;  

✓ Elaborarea unui sistem clar de adoptare a deciziilor pentru diferite nivele ierarhice, cu 
specificarea persoanelor responsabile, a ariei de intervenție și a cazurile de aplicare;  

✓ Elaborarea unui sistem de planificare a activității companiei pentru perioadă lungă, 
medie și scurtă 

✓ Organizarea procesuală a principalelor activități tehnologice și manageriale ale 
companiei, prin elaborarea unor manuale de proces bine definite 

✓ Elaborarea unui sistem de control a activității companiei, pentru evaluare și 
îmbunătățiri, în special în domeniile pentru care există indicatori de performanță; 

✓ Implementarea unui sistem de motivare a managementului mediu și a personalului 
de execuție 
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✓ Elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății pe acțiuni în 
calitate de operator regional  

✓ Îmbunătățirea organizării structurale, prin adaptarea acesteia la situația actuală, prin 
actualizarea organigramei existente a companiei. 

        Acestea au condus la stabilirea unor scopuri strategice, cum ar fi:  

a) Reducerea volumului de apă ce nu aduce venituri; 

b) Companie durabilă din punct de vedere financiar; 

c) Asigurarea calității apei; 

d) Creșterea capacității personalului; 

e) Îmbunătățirea  eforturilor de colectare a sumelor facturate; 

f) Productivitatea muncii. 

3) Obiective operaționale: 

✓ Aprobarea unui program de investiții structurat în domeniul producerii şi distribuției 
apei potabile care va contribui la reducerea pierderilor existente şi sursele de creștere 
a costurilor și va contribui la  îmbunătățirea indicatorilor de performanță şi de calitate 
a serviciului; 

✓ Reducerea consumului energetic şi a volumului apei nefacturate; 

✓ Obiectivele privind protecția mediului și calitatea apei; 

✓ Managementul Informațional și Contabilitate; 

✓ Managementul resurselor umane 

4) Obiective comerciale: 

✓ Asigurarea unor relații viabile cu consumatorii; 

✓ Creșterea numărului de abonați la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare 
existente, prin identificarea potențialilor abonați, analiza necesităților lor precum și 
identificarea motivelor de neconectare până la momentul studiului; 

✓ Inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzile unde există reţele de apă și/sau 
canalizare şi a căror proprietari nu sunt înregistrați ca utilizatori de servicii; 

✓ Creșterea consumului specific de apă per locuitor prin inventarierea abonaților cu un 
consum mult mai mic de medie pentru identificarea motivelor ce au dus la acest 
consum; 

✓ Asigurarea semnării contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare cu toți abonații; 

✓ Facturarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în baza indicațiilor 
contoarelor citite lunar; 

✓ Creșterea gradului de încasare a serviciilor facturate; 

✓ Reducerea datoriilor istorice acumulate pentru categoria de consumatori persoane 
fizice; 

✓ Excluderea categoriilor de tarife pentru persoane fizice, și apoi și pentru toți abonații; 

✓ Creșterea ponderii contoarelor de clasa de precizie înaltă instalate la abonați; 

✓ Reducerea și prevenirea cazurilor de consum ilicit a serviciilor; 

✓ Identificarea tuturor consumatorilor inclusiv a agenților economici care beneficiază de 
surse proprii sau neautorizate de alimentare cu apă şi care deversează apa uzată în 
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rețeaua publică de canalizare. De a încerca să se convingă acești consumatori să se 
branșeze la rețelele publice  de alimentare cu apă; 

✓ Aplicarea unui plan de mentenanță eficient pentru a evita avariile, scurgerile și pentru 
a reduce timpul de reparație (intervenție). 

5) Obiective financiare: 

✓ creșterea veniturilor,   și 

✓ reducerea costurilor 

Grupul de experți în colaborare cu conducerea societății a evaluat gradul de îndeplinire a 
recomandărilor și acțiunilor propuse în Planul de Afaceri anterior. Acesta va fi detailată conform celor 
cinci direcții de dezvoltare enunțate mai sus. 
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PARTEA A II A  COMPONENTA DE MANAGEMENT 
 

Conducerea S.A. "Apă-Canal" Cahul: 

Nr. crt. Numele și prenumele Semnătura 

1 Ghețivu Gheorghe – Director General  

2 Stoiciu Ion – Director Tehnic  

3 Moldovanu Vasile – Director Financiar  

 

VI. ASPECTE TEHNICE ȘI DE OPERARE 

VI.A.1 Sistemul de alimentare cu apă 

Aprovizionarea municipiului Cahul cu apă potabilă se efectuează printr-un sistem centralizat 
construit în anii '70.  Alimentarea cu apă a orașului Cahul este asigurată din două sisteme: unul de 
bază din sursa de suprafață a râului Prut și altul, de rezervă, din izvoarele râului Frumoasa. 

Sistemul de aprovizionare cu apă din râul Prut aprovizionează municipiul Cahul, satele Roșu, 
Crihana Veche, Pașcani și Manta din apropiere. Satul Alexandru Ioan Cuza se bazează pe apa 
subterană de mică adâncime, pe viitor în urma investițiilor și acest sat va fi alimentat din sistemul de 
apă a municipiului Cahul. 

Priza de apă Prut este compusă din captare de tip sifon, alcătuită dintr-un cămin de recepție a apei 
brute, executat conform proiectului tip ТП – 18 – 290. Partea subterană a căminului este în diametru 
egal cu 7,3m, împărțit în 2 camere. Fiecare cameră la rândul sau este împărțită în 2 cu pereți și 
ferestre, înzestrate cu plasă din metal. În fiecare secție sunt amplasate câte o conductă de 
alimentare cu apă, înzestrată cu vană cu diametrul de 500mm. Din fiecare secție a căminului pleacă 
câte o conductă de aspirație, conectată cu pompele din stația de pompare SP 1. Pentru spălarea 
conductelor de alimentare, amplasate în căminul de alimentare cu apă, de la aducțiunea sub 
presiune este construită o conductă cu DN400mm. Căminul de recepție este amplasat în apropierea 
digului de protecție împotriva viiturilor, suprateran este construită o clădire pentru deservirea 
grătarelor și pentru accesul în cămin. 

Apa din râu sub presiunea hidrostatică nimerește prin conducta de tip sifon în camera 1 al căminului. 
Apoi prin ferestre speciale trece în camera 2 unde cu ajutorul conductei de aspirație nimerește la 
pompele din stația de pompare a conductei de aducțiune. Pe motivul nivelului scăzut al apei în locul 
captării, conducta sifon nu funcționează și este necesar de a fi instalată pe albie o sistemă de 
pompare suplimentară proiectului, care transportă apa sub presiune spre căminul colector. 

 

Priza de apă Prut (sursa ACC) 



Plan de management al S.A.” Apă - Canal Cahul” 2019 - 2022 Pagina 27 din 84 

Stația de pompare de treapta I, este o clădire dreptunghiulară, cu dimensiunile 30x6m, adâncimea 
părții subterane 2,15m și înălțimea părții supraterane este de 4,2m. Clădirea este dotată cu palan 
electric. Instalațiile de pompare cu capacitatea de 960m3/h (2 pompe x480m3/h), conductă de 
transportare a apei captate într-un singur fir cu o lungime de 8,2km, asigură transportarea apei brute 
la  stație de tratare a apei cu o capacitate de 17,4 mii m3/24 ore. Capacitatea de proiect inițială a 
stației de tratare este de 24 mii m3/24 ore.  După procesul de tratare apa se distribuie în sistemul 
orășenesc și se înmagazinează în  11 rezervoare cu capacitatea totală de 11750m3. În componența 
sistemului de alimentare cu apă mai sunt  5 staţii de pompare apă şi reţele de distribuţie a apei cu 
lungimea totală de 95km și diametre cuprinse între  100mm până la 700mm.  

Conducta de aducțiune este alcătuită dintr-un fir cu diametrul 700mm și o lungime de 8200m. 
Amplasamentul este preponderent în zona drumului auto Cahul – Vama - Oancea. Materialul 
conductei de aducțiune este beton și oțel, vârsta este mai mare de 30 de ani. Acest fapt duce la 
multiple cazuri de avarii pe acest tronson. 

Stația de tratare a apei. Procesele tehnologice utilizate pentru tratarea apei râului Prut în  stația de 
tratare sunt compuse din două metode: 

1. Metoda mecanică - care constă în reținerea substanțelor din apă prin decantare și filtrare, 
și 

2. Metoda chimică – care constă în acțiunea clorului și coagulantului asupra substanțelor din 
apă. 

 

 

Figura 4 Schema tehnologică de tratare a apei 

Schema stației de tratare prevede că pompele de la captare, trimit apă în camera de amestec, unde 
se mai aduc și reactivii de coagulare și pentru unele cazuri de creștere a turbidității sau alte motive 
și clorul de pre - clorare. Apa trece apoi în camera de reacție, prin decantoare și printr-o țeavă de 
aspirație este trimisă prin pompe la stația de filtre. Camerele de reacție sunt descoperite, 
decantoarele sunt acoperite fiind compuse din două galerii. Filtrele sunt amplasate în stație de o 
singură parte a galeriei de conducte. De la filtre apa este trimisă la rezervoare de înmagazinare 
printr-o conductă în care se introduce și clorul de post clorare. Apa trece apoi la pompele de 
distribuție, de unde este aspirată și refulată în oraș, și prin conducte de aducțiune în satele Crihana 
Veche, Manta și Pașcani. 

Apa de spălare de la rezervoare, filtre, decantor și camera de reacție este evacuată în baltă din lunca 
râului Prut. Actualmente sunt terenuri agricole private și această situație poate pe viitor aduce 
prejudicii mediului, proprietarilor de terenuri agricole și respectiv daune financiare pentru Operatorul 
de servicii. 
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Figura 5 Schema de poziționare a stației de tratare  stațiilor de pompare apă și canalizare și a stației de epurare 
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Lungimea totală a rețelelor de distribuție apă este de 215,3 km, fără a lua în calcul conexiunile accesorii în lungime de peste 28 km. 

             lungime rețele în metri 

Denumirea 
localității 

Diametrul țevii (DN)  

500 400 300 250 225 180 160 140 125 110 90 75 63 50 40 32 TOTAL 

CAHUL 4,819 6,593 15,196 592 0 15,141 10,444 0 0 27,680 647 586 19,131 3,788 0 0 104,617 

Magistrala Pașcani 0 0 0 0 0 0 0 1,928 0 0 1,112 1,700 2,776 0 840 460 8,816 

Crihana-Manta 0 0 0 0 6,036 8,662 3,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,702 

Crihana Veche 0 0 0 0 0 126 25 1,913 4,816 2,975 1,755 1,748 8,729 0 0 0 22,086 

Manta 0 0 0 0 0 0 0 1,008 0 1,683 4,986 1,636 10,033 0 0 0 19,346 

Roșu  0 0 0 0 0 0 1,241 0 0 0 406 2,680 9,883 2,050 790 480 17,530 

A.I. Cuza 0 0 0 0 0 0 0 0 115 617 10,733 10,093 2,536 890 146   25,129 

Total 4,819 6,593 15,196 592 6,036 23,929 14,714 4,849 4,931 32,955 19,639 18,443 53,088 6,728 1,776 940 215,226 

Tabelul  7 Lungimea rețelelor de apă 

 

Graficul nr.  6 Evoluția lungimii rețelelor de apă
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Una din consecințele regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare este extinderea 
exponențială a rețelelor pe care societatea ACC trebuie să le administreze și întrețină. După cum se 
poate observa și din graficul de mai sus, rețeaua de care răspunde azi, ACC, a crescut cu 209 %. 

Preluările continue de rețele îngreunează colectivul ACC, datorită insuficienței utilajelor, mașinilor și 
echipamentelor necesare, în a-și îndeplini obligațiile din Contractul de delegare și contractele cu clienții 
abonați, pentru a furniza servicii de calitate fără întreruperi. Chiar dacă numărul personalului pare a fi 
suficient în acest moment, lipsa dotărilor va pune o presiune foarte mare asupra colectivului ACC, mai 
ales că în același timp cresc și pretențiile clienților. 

VI.A.2 Calitatea apei 

Alimentarea cu apă a localităților raionului Cahul conform sursei de apă se caracterizează astfel: 

➢ Sistemul de alimentare cu apă cu surse de suprafață din Râul Prut acoperă orașul Cahul 
și recent s-a extins și spre localitățile învecinate, cu un sistem centralizat de alimentare 
cu apă 

➢ Sistem bazat pe sursa de apă de la fântâni arteziene / fântâni mină și, de obicei, acoperă 
doar o parte a populație 

➢ Consum apă din fântânile mină si izvoare. 

Albia râului Prut este curată (acoperită cu plante acvatice), fundul nu este neted, fiind acoperit cu nisip 
și pietriș. Insulele și malurile nisipoase contribuie la amestecarea intensivă a apei. 

Monitorizarea regulată a calității apei râului Prut se efectuează în mai multe locații, inclusiv la Cahul. 

 Sursa: Serviciul Hidrometrologic de Stat 

Figura 6 Rețeaua națională de monitorizare hidrologică 

 

Apa râului Prut este utilizată în mai multe scopuri: pentru aprovizionare cu apă potabilă, ca apă 
tehnologică, pentru irigație, producerea energiei, pescuit, navigație dar  

În cadrul cercetărilor hidro-geologice preliminare ale apelor subterane pentru aprovizionarea cu apă a 
or. Cahul din anul 1985, stratul acvifer aluvionar a fost studiat extensiv și testat pe teritoriul luncii de 
inundații între suburbiile de la vest ale orașului și râul Prut. 

CAHUL 
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Investigațiile hidro-geologice au confirmat că apa stratului acvifer aluvionar are o calitate de scăzută și 
variabilă, această opțiune fiind considerată nefezabilă din cauza calității proaste a apelor subterane 
din stratul acvifer aluvionar, permeabilității reduse și caracterului discontinuu al straturilor productive. 

Raionul Cahul este amplasat în bazinul râului Prut și una din sursele de alimentare cu apă este apa 
de suprafață. Însă în majoritatea zonelor rurale drept sursă de alimentare cu apă este folosită apa 
subterană. 

Ultimele date oficiale disponibile sunt cele cuprinse în Raportul Anual Starea Calității Apelor de 
Suprafață, din 2016, cu date analizate din 2015. 

În conformitate cu Raportul anual din anul 2015 al Serviciului Hidrometeorologic de stat Moldova, 
concentrațiile de oxigen dizolvat au fost satisfăcătoare, fiind în mare parte 10,44-9,59 mgO2/l, cea mai 
mică valoare de 6,82 mgO2/l măsurată la Braniște. Râul Prut a fost certificat cu clasa II, cu excepția 
segmentului Lipcani, căruia i-a fost atribuită clasa I. 

Concentrațiile medii de CBO5au fost satisfăcătoare, fiind în mare parte 1,90-2,67 mgO2/l și maxime 
de 3,04 mgO2/l măsurate la Giurgiulești. Toate segmentele râului sunt calificate cu clasa I datorită 
debitului relativ mare și capacității de auto-purificare a râului. 

Conform măsurătorilor transparenței nivelul de turbiditate poate ajunge până la 200 UNT sau mai mult, 
dar conform rezultatelor analizelor Unității de inspecție sanitară în mare parte rămâne sub 100-150 
UNT. Conform datelor disponibile concentrațiile de Fe pot ajunge până la 1,7 mg/l. 

Calitatea apei râului Prut la Cahul este corespunzătoare pentru aprovizionarea cu apă și corespunde 
standardelor naționale relevante. 

ACC analizează regulat cei mai importanți parametri privind calitatea apei râului Prut și rezultatele 
confirmă că apa Prutului se potrivește pentru aprovizionarea cu apă. 

Investigațiile hidrogeologice detaliate efectuate în 1985 concluzionau că sursele de apă subterană în 
apropierea orașului Cahul nu sunt potrivite pentru alimentarea cu apă a orașului Cahul.  

Investigațiile detaliate pentru a evalua viabilitatea utilizării filtrării la malul râului Prut pentru alimentarea 
or. Cahul au concluzionat că această variantă nu este o opțiune viabilă din cauza solului și a condițiilor 
hidrogeologice. Unica soluția viabilă a rămas de a folosi r. Prut ca sursa de apă pentru Cahul. 

Pentru apa freatică de mică adâncime problema majoră este concentrația de nitrați și contamina-rea 
microbiologică, care este cel mai probabil cauzată de infiltrarea apei uzate neepurate din latrine, 
sisteme de canalizare proaste și din creșterea animalelor. Majoritatea fântânilor de adâncime mică nu 
asigură calitatea suficientă a apei, debitul de apă variază în dependență de anotimp, iar unele dintre 
ele chiar seacă în perioadele secetoase. 

Raionul Cahul este asigurat cu apă din 148 surse subterane funcționale, 2 surse de suprafață, 1629 
fântâni publice, 4812 fântâni individuale, 42 izvoare, 23 bazine de apă, lacuri, râușoare, rezervații. 
Problema nitraților în apa potabilă e una dintre cele mai îngrijorătoare, deoarece circa 62% din fântâni 
şi 5% din sondele arteziene folosite de populaţie conțin apă cu concentrații de peste 386,55 35,65 
mg/l ioni-nitrați (concentrația maximă admisibilă 50 mgNO3 - /l).   
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VI.A.3 Bilanțul apei 

Apa ce nu aduce venituri (NRW) este exprimată ca procent din apa totală produsă în sistemul de 
alimentare cu apă a localității. Acest indicator include pierderi din sistem, branșamente ilegale, erori 
de contorizare, preaplinuri la rezervoare și consum autorizat necontorizat cum ar fi apa de incendiu, 
etc. În absența unor date detaliate despre volumul și caracteristica pierderile de apă, ar fi normal de 
presupus că apa ce nu aduce venituri să nu fie mai mare de 25% din volumul total de apă produsă, 
aceasta fiind o recomandare a Băncii Mondiale. Conform datelor estimate pentru 2018 Apa care nu 
aduce venituri este de 53,6%.  

Tabelul  8 Bilanțul apei în anul 2018 

Luna  

Volumul 
de apă 
captată 
din Prut 

Volumul de 
apă pentru 

consum 
tehnologic 

și necesități 
proprii 

Volumul 
de apă 

distribuit 

Volumul 
de apă 
facturat 

Volumul apei ce 
nu aduce venituri 

(distribuție-
facturare) 

Volumul apei ce 
nu aduce 

venituri (captare 
-facturare) 

mii m3 mii m3 mii m3 mii m3 mii m3 % mii m3 % 

Ianuarie 170.5 19.3 151.2 76.3 74.9 49.5 94.2 55.2 

Februarie 154.4 19.1 135.3 71.1 64.2 47.5 83.3 54.0 

Martie 177.5 21.0 156.5 79.1 77.4 49.5 98.4 55.4 

Aprilie  185.7 19.6 166.1 83.7 82.4 49.6 102.0 54.9 

Mai 231.4 20.2 211.2 111.5 99.7 47.2 119.9 51.8 

Iunie 253.2 20.8 232.4 117.3 115.1 49.5 135.9 53.7 

Iulie  271.1 20.9 250.2 104.7 145.5 58.2 166.4 61.4 

August 308.6 21.0 287.6 97.3 190.3 66.2 211.3 68.5 

Septembrie 277.7 20.9 256.8 111.2 145.6 56.7 166.5 60.0 

Octombrie  244.9 20.7 224.2 92.4 131.8 58.8 152.5 62.3 

Noiembrie 223.9 20.5 203.4 80.7 122.7 60.3 143.2 64.0 

Decembrie 179.7 19.9 159.9 72.5 80.1 50.1 99.9 55.6 

TOTAL  2,678.6 243.9 2,434.8 1,097,8 1,337 54.9 1,580.8 59 

Conform datelor din tabelul de mai sus, se observă că pierderile cele mai mari se înregistrează în 
perioada iulie – noiembrie, adică în lunile de vară și toamnă, când și consumul de apă al clienților este 
mai mare. Fără a analiza alți indicatori sau parametri aceasta ne conduce la ideea ponderii mari a 
furturilor de apă prin conectări clandestine, care trebuie depistate de urgență, pentru a reduce nivelul 
Apei care nu aduce venituri la un nivel rezonabil între 43 – 45 % (medie anuală). În lunile de vară 
crește consumul de apă a abonaților, la fel crește și volumul de apă captată și tratată.  

 

Graficul nr.  7 Evoluția volumelor de apă distribuite vs facturate 

Graficul de mai sus ilustrează cel mai bine, concluziile enunțate. Se poate observa că volumul de apă 

facturat are o creștere – descreștere în marja de 25 % față de perioada de început și sfârșit de an, în 

același timp volumul apei care nu aduce venituri crește pe perioada verii cu aproximativ 100 % fața de 

perioadele de început și sfârșite de an. 

76.3 71.1 79.1 83.7
111.5117.3104.7 97.3 111.2

92.4 80.7 72.5

74.9 64.2 77.4 82.4
99.7 115.1

145.5

190.3

145.6131.8122.7
87.4

0

50

100

150

200

250

300

350

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

Volumul de apă distribuit

Volumul de apă facturat

Volumul apei ce nu aduce venituri (distr.-facturat)



Plan de management al S.A.” Apă - Canal Cahul” 2019 - 2022 Pagina 33 din 84 

VI.C.1 Sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate 

Sistemul de canalizare administrat de ACC are o lungime de 96 km, acesta reprezentând sistemul de 
canalizare a municipiului Cahul și satului Roșu. 

Canalizarea actuală a orașului Cahul are un sistem separat doar pentru apele uzate cu o lungime totală 
de aproximativ 73.2 km, dintre care 57.6 km sunt conducte gravitaționale și 15,6 km sunt conducte de 
presiune. De asemenea, aproximativ 20 km de racordări la case sunt prezentate în acest sistem GIS. 
Majoritatea conductelor gravitaționale sunt din argilă vitrificată și ciment de azbest și au fost construite 
în mare parte în perioada anilor 1960-1989; conductele de presiune sunt confecționate din PHED și 
au fost instalate în anul 2007. Sistemul gravitațional include mai mult de 1.700 guri de vizitare, iar 
diametrul conductelor este de până la 300 mm (țeava de evacuare de la SEAU la r. Prut este de DN 
500). Diametrele conductelor de presiune din PEHD sunt de OD 400 mm și OD 255 mm. 

Canalizarea din satul Roșu are o lungime de 22,5 km, din care 15,09 km sunt conducte gravitaționale 
și 7,39 km sunt conducte sub presiune. Sistemului de canalizare din satul Roșu, a fost implementat de 
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, Primăria satului Roșu, cu suportul Guvernului Republicii 
Federale a Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

Figura 7 Schema tehnologică a Stației de Epurare a apelor uzate 

 

Sistemul de canalizare din municipiul Cahul a fost dat în exploatare în 1970, acesta este compus din  
73,2 km de reţele de canalizare, stație de pompare canal principală, 2 staţii raionale de pompare apă 
uzată şi stația de epurare cu o capacitate de 13,7mii m3/24 ore şi conducta de deversare.  Volumul 
mediu al apei uzate epurate este de 2500-3000m3/zi, ce constituie 15-17% din capacitate de proiect. 
În urma reevaluării capacităților treptelor de epurare s-a constatat o reduce a capacităților de epurare 
până la 4500m3/zi, ceea ce efectiv constituie 57,7%.  
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Tabelul  9 Lungimea rețelelor de canalizare 

Caracteristicile principale ale                                                       
sistemului de canalizare Cahul 

Material 
conductă 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Lungime 
Totală (m) 

SISTEM GRAVITAȚIONAL 57,567 

Azbociment 

100 3,510   

150 7,767   

200 264   

300 1,009 12,550 

Fontă 
100 763   

150 743 1,506 

Oțel 
100 41   

150 8,855 8,896 

PVC 100 351 351 

Beton 100 157 157 

Argilă 

40 166   

50 52   

70 36   

80 16   

100 14,578   

150 17,061   

200 1,168   

250 67 33,144 

Necunoscut   963 963 

SISTEM SUB PRESIUNE 15,600 

PEHD 
225 6,927   

400 8,673 15,600 

TOTAL 73,167 

 
Caracteristicile principale ale                                                       
sistemului de canalizare Roșu 

Material 
conductă 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Lungime 
Totală (m) 

SISTEM GRAVITAȚIONAL 15.1 

PVC 160-200 15 15.1 

SISTEM SUB PRESIUNE 7.4 

PEHD 90 7 7.4 

TOTAL 22.5 

 

 

 

Datele generale referitor la stațiile de pompare canal sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabelul  10 Stațiile de pompare 

Nr. stației 
Agregate de 
pompare,  tip 

Debit, 
m3/h 

Înălțimea 
de 

pompare, 
H, m 

Puterea 
motoarelor, 

kWt 

Anul 
montării 

SPC Nord 

Rîbnița FG 118 32 25 1982 

Rîbnița SM 80 32 12 2005 

Rîbnița SM 50 20 5 2005 

SPC Sud 
Rîbnița SM 50 20 5 1996 

Rîbnița SM 50 20 5 1996 

SPC 
principală 

Wilo 221 55 50 2006 

Wilo 221 55 50 2013 

Rîbnița CD 160 45 30 2007 

Rîbnița CD 160 45 30 2007 

 

Stația principală de  pompare canal a fost construită în 1970 şi colectează apa uzată de la zona 
centrală a orașului. La stația de pompare principala de canalizare în mai 2006, în cadrul Proiectului 
Pilot de Alimentare cu Apă și de Canalizare,  au fost schimbate două pompe noi FA-15.77Z cu 
capacitatea motorului 65kWt cu randament mai mare, şi în luna octombrie 2007 au fost schimbate 
două pompe  FG160/50 cu capacitatea motorului 30kWt. 

La stația de pompare de canalizare nr. 1 au fost schimbate două pompe cu capacitatea motorului 
55kWt cu pompe  cu capacitatea de 11kWt şi respectiv 22kWt. 

La stația raională de pompare canalizare nr. 2 sunt instalate 2 agregate de pompare CD 50/12 cu 
motoare electrice cu capacitatea de 7,5kWt. 

VI.C.2 Calitatea apei uzate, aspecte sociale și de mediu 

Valorile specifice de poluare pe cap de locuitor sunt o abordare modernă pentru a calcula volumul de 
poluare de bază generat de gospodării. Metodele alternative de utilizare a concentrațiilor de ape uzate 
sunt caracterizate prin incertitudini mari, deoarece concentrațiile pot fi influențate de infiltrarea apelor 
subterane și pătrunderea apei pluviale; astfel de impacturi (schimbătoare) sunt dificil de cuantificat. De 
asemenea, în lipsa înregistrărilor multianuale calificate de date de concentrație, nu este posibil să 
stabilim cu siguranță concentrația de bază. 

Poluarea pe cap de locuitor evacuată în sistemul de canalizare depinde mai întâi de modul de viață. 
Cu cât mai dezvoltată (economic) este o țară, cu atât de obicei este mai mare volumul poluării apei 
uzate pe cap de locuitor. Deci, localitățile rurale generează de obicei un volum de poluare mai mic pe 
cap de locuitor decât localitățile urbane din aceiași regiune. 

Volumele tipice de poluare actuale constituie până la 50 g CBO5/cap/z, iar în mediul rural poluarea 
înregistrează valori chiar și cu 50% mai mici decât cele urbane.  

Pe teritoriul municipiului Cahul sunt câțiva poluatori industriali și persoane juridice relevante, cei mai 
relevanți fiind: 

1) Sanatoriul „Nufărul Alb”, deversarea în sistemul de canalizare înregistrează concentrații mari 
de cloruri și sulfați, acestea reprezentând un pericol real pentru funcționarea în parametri a 
SEAU; 

2) Fabrica de bere „Beer Unitank” 

3) Fabrica de brânzeturi și unt „Fabrica de brânzeturi” 

4) Fabrica de stofe „Tricon” 

5) Baza militară, a cărei poluare este similară cu a celor din gospodării. 
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Impactul sistemului apă-canal asupra mediului  

Procesele operaționale din cadrul întreprinderii care au influență asupra mediului se referă la: 

➢ Stația de tratare a apei – prin nămolul rezultat în urma procesului de tratare a apei și 
deversat direct în canalele din balta râului Prut, fără a fi supuse tratării; 

➢ Stația de epurare a apelor uzate - prin nămolul rezultat în urma procesului de epurare a 
apei, și fără un proces  tehnologic de prelucrare și depozitare; 

➢ Rețelele de canalizare - prin infiltrarea în sol a apelor uzate. 

Procesul de evacuare și tratare a apelor uzate menajere 

Volumul apei uzate epurate în 2018 a fost de 784 mii m3, tot acest volum a fost epurat la nivel de 
treaptă biologică. În același timp necesită de menționat că calitate epurării apelor uzate orășenești nu 
corespund în totalmente cerințelor limitelor maximal admisibile stabilite. 

Numărul de avarii pe rețeaua de canalizare în 2018 a fost de 1217 cazuri, în creștere cu 7,9% față de 
anul anterior. 

În perioada analizată au avut loc 2-3 cazuri de deversări accidentale a apelor uzate.  

Procesul de tratare a apei brute pentru potabilizare 

La stația de tratare a apei, apele tehnologice care rezultă din procesele de decantare și filtrare, sunt 
deversate în canalele și apele râului Frumoasa, care în final au legătură cu apele râului Prut. Dublul 
pericol, aceste nămoluri și apa deversată o prezintă pentru masivele agricole, care constituie circa 
1200ha. În procesul tehnologic se utilizează în calitate de reactivi sulfatul de aluminiu, concentrațiile 
căruia la deversare nu este monitorizat. Procesul tehnologic al stației a fost proiectat în perioada anilor 
1970, la acea dată terenurile din baltă nu erau valorificate ca terenuri agricole.    

VI.A.C. Consumul de energie electrică 

Sistemele municipale de aprovizionare cu apă şi canalizare necesită cheltuieli substanțiale cu energia. 
Procesul de tratare a apei brute și epurare a apelor uzate consumă partea ce mai mare din energia 
electrică totală utilizată; concomitent, o cantitate semnificativă de energie este utilizată pentru 
pomparea apei, înlăturarea substanțelor solide, iluminat şi construcţii.  

Oportunitățile de optimizare a consumului de energie la sistemele municipale de aprovizionare cu apă 
şi canalizare includ instalarea motoarelor de înaltă eficiență şi/ sau convertizoare de frecvență, 
redimensionarea sau modernizarea sistemelor de pompare, sau adoptarea schemelor alternative de 
pompare, instalarea dispozitivelor de control automatizat, cum ar fi controlul oxigenului dizolvat, ş.a. 

Sistemele municipale de aprovizionare cu apă şi canalizare necesită cheltuieli substanțiale cu energia. 
Însuși procesul de epurare a apelor uzate consumă uneori o pondere mare din energia totală utilizată; 
concomitent, o cantitate semnificativă de energie este utilizată pentru pomparea apei, înlăturarea 
substanțelor solide, iluminat şi construcţii. 

 

Tabelul  11 Consumul de energie electrică - mii kWh 

Denumirea 

Consumul de energie electrică, 
mii kwh 

2016 2017 2018 

Energia electrică consumată pentru 
sistemul de alimentare cu apă  

1 753,7 1671.4 1870.1 

Energia electrică consumată pentru 
sistemul de canalizare și epurare 

364.9 343.7 386.5 

 

Indicatorul ce monitorizează eficiența energetică a sistemului de alimentare cu apă este Consumul 
specific de energie electrică pentru sistemul de alimentare cu apă. 
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Formulele de calcul sunt: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒖𝒍 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑺𝑨𝑨 =
𝑪𝒂𝒆𝒆𝑺𝑨𝑨 

𝑽𝒂𝒂𝒑
(

𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟑
) 

Unde: 

CaeeSAA - Consumul anual total de energie electrică pentru sistemul de alimentare cu apă, mii kWh 
an 

Vaap - volumul anual de apă produs,  m3 /an 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒖𝒍 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑺𝑪 =
𝑪𝒂𝒆𝒆𝑺𝑪 

𝑽𝒂𝒂𝒖𝒆
(

𝒌𝒘𝒉

𝒎𝟑
) 

Unde: 

CaeeSC - Consumul anual total de energie electrică pentru sistemul de canalizare, mii kWh an 

Vaaue - volumul anual de apă uzată epurat, mii m3 /an 

 

Tabelul  12 Consumul specific de energie electrică 

Denumirea 
Consumul specific de energie electrică 

2016 2017 2018 

Pentru sistemul de alimentare cu apă  0,76 0,73 0,70 

Pentru sistemul de canalizare și epurare 0,49 0,46 0,49 

 

Se poate observa o îmbunătățire a consumului specific de energie pentru sistemul de alimentare cu 
apă, însă creșterea consumului total de energie electrică are un trend ascendent, crescând cu 6,6 % 
față de 2016 până la 1.870 mii kWh. În același interval de timp consumul de energie electrică pentru 
sistemul de canalizare-epurare a crescut cu 5,9%. Cu toate acestea, evoluția indicatorului Consum 
specific de energie electrică este una pozitivă, și anume Consumul specific de energie electrică 
aferentă sistemului de alimentare cu apă a scăzut de la 0,76 kWh în 2016 la 0,70 kWh în 2018, iar cel 
pentru sistemul de canalizare s-a menținut la același nivel în perioada amintită. 

În general, cele mai promițătoare trei domenii de intervenţie pentru îmbunătățirea eficienței sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare sunt:  

✓ Optimizarea sistemelor de pompare include îmbunătățiri cum ar fi: ajustarea pompei 
conform parametrilor reali, optimizarea conductelor de distribuţie, eliminarea 
supapelor inutile, dirijarea vitezei de rotație a pompei în situații adecvate, şi 
efectuarea la timp a întreținerii și exploatarea corespunzătoare; 

✓ Managementul scurgerilor – Depistarea la timp a pierderilor de apă sau infiltrațiilor 
în sistemul de canalizare pentru reducerea necesarului de energie pentru pomparea 
apei potabile sau a apei uzate;  

✓ Automatizarea sistemului – Automatizarea variază în complexitate, însă în principal 
aici este vorba despre senzorii de bază care determină şi măsoară parametrii 
sistemului, cum ar fi presiunea, nivelul apei şi debitele apei. 
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VII. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI RESURSELE UMANE 

VII.1 Organigrama și structura organizațională 

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.11.2018 s-a aprobat Organigrama S.A. ”Apă ‐ Canal” Cahul, elaborată cu sprijinul grupului 
de experți angajați de către GIZ, este reprezentată în figura de mai jos.  

  

Figura 8 Organigrama ACC 

 

Sursa: Hotărârea Consiliului de Administrație 
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Figura 9 Structura organizatorică a Direcției Tehnice 

 

Figura 10 Structura organizatorică a Direcției Financiare
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Structura organizatorică din cadrul S.A. "Apă-Canal Cahul"  este de tip piramidal, în care se disting un 

număr minim de nivele ierarhice (trei nivele) asigurându-se astfel o circulație optimă a fluxurilor 

informaționale între managementul superior şi structurile decizionale sau de execuție de nivele 

inferioare. 

Prin noua organigramă s-a urmărit trecerea de la o structură de tip birocratic la o structură 

organizatorică funcțională bazată pe departamente. Organigrama a necesitat o actualizare și datorită 

faptului că aceasta nu a fot revizuită de la înființarea Î.M. "Apă-Canal Cahul". 

Până la aprobarea noii organigrame întreprinderea a fost condusă exclusiv de către directorul general 

al întreprinderii acesta fiind considerat un management de tip birocratic. Centralizarea excesivă a 

deciziilor și respectiv supraîncărcarea cu activități a directorului general, rezultă în scăderea de 

responsabilitate din partea personalului cu responsabilități de coordonare (șefi). 

O modificare majoră atinsă odată cu aprobarea noii organigrame este responsabilizarea piramidală a 

tuturor șefilor și conducătorilor de sectoare. Astfel noua structură prevede o sistematizare a întregii 

activități coordonate de Directorul General, prin crearea a două direcții noi, respectiv: Direcția Tehnică 

și Direcția Financiară. Noua structură permite organizarea și desfășurarea ședințelor de Consiliu 

Director, la care participă directorul general, directorul tehnic și directorul financiar. Frecvența oprimă 

a ședințelor Consiliului Director este săptămânală, în cadrul acestora analizându-se problemele de 

conducere curente ale întreprinderii. La acestea vor fi invitați, la nevoie, șefii de sectoare/secții pentru 

a discuta problemele curente ale companiei și pentru a găsi soluții prin dialog direct cu personalul cu 

atribuții de coordonare, aceștia fiind cei care trebuie să implementeze soluțiile găsite la problemele 

identificate. 

Noua structură organizatorică are ca scop să mențină pentru o perioadă de tranziție tot personalul 

încadrat în statul de personal al întreprinderii. Aceasta prevede că inițial numărul de angajați trebuie 

să crească din contul angajării conducătorilor la funcțiile noi. Odată cu automatizarea proceselor 

tehnologice personalul de deservire actual al acestor procese va fi redus semnificativ. Dezvoltarea 

întreprinderii trebuie văzută prin creșterea numărului de angajați cu potențial intelectual ridicat și 

micșorarea personalului   implicat în procese de lucru care pot fi automatizate. 

În urma analizei efectuate, pe parcursul trimestrului IV din anul 2018, de către experții angajați de GIZ, 

în colaborare cu responsabilul resurse umane, Directorul General, Contabilul Șef, Inginerul Șef, Șefii 

Secțiilor, precum și cu unii angajați ai organizației în timpul vizitelor de lucru on-the-spot, și respectiv 

a derulării proiectului "Dezvoltarea capacității S.A. ”Apă-Canal Cahul” în domeniul Planificării 

Strategice, Dezvoltării Instituționale și Managementului Resurselor Umane"  s-au obținut următoarele:  

1) Proiectarea şi organizarea funcțiilor/posturilor: 

✓ actualizarea structurii organizatorice și adaptarea la necesitățile întreprinderii, precum și 

corelarea acesteia cu obiectivele S.A. ”Apă-Canal” Cahul; 

✓ divizarea organizației pe compartimente funcționale; 

✓ stabilirea relațiilor de coordonare și subordonare în cadrul departamentelor; 

✓ stabilirea unei structuri unice a fișelor de post și actualizarea a peste 30 de fișe de post; 

✓ actualizarea Regulamentului Intern; 

✓ realizarea  regulamentelor de funcționare pentru fiecare secție în parte; 

S.A. ”Apă-Canal” Cahul va continua actualizarea fișelor de post pentru toate pozițiile existente în 

cadrul întreprinderii, conform modelelor puse la dispoziție de experți. 

2) Asigurarea necesarului de personal:  

✓ realizarea unui ghid de recrutare și selecție; 

✓ dezvoltarea surselor de recrutare; 

✓ elaborarea grilei de întrebări aplicată în cadrul interviurilor de selecție; 

✓ elaborarea fișei de evaluare a candidaților; 
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✓ elaborarea recomandărilor cu referire la integrarea angajaților. 
 

3) Dezvoltarea profesională a personalului: 

✓ realizarea regulamentului de dezvoltare al personalului; 

✓ colectarea necesităților de dezvoltare și instruire în urma procesului de evaluare al 

personalului; 

✓ realizarea planului multianual de dezvoltare; 

✓ alocarea a 2% din fondul de salarizare pentru instruirea angajaților; 

✓ propuneri referitor la formarea fondului de dezvoltare. 
 

4) Evaluarea personalului: 

✓ realizarea regulamentului de evaluare a personalului; 

✓ stabilirea criteriilor de evaluare a personalului; 

✓ realizarea fișelor de evaluare pe categorii: muncitori necalificați, muncitori calificați, personal 

de execuție și personal managerial; 

✓ instruirea responsabilului de resurse umane, a personalului de conducere și a șefilor de secție 

referitor la procesul de evaluare; 

✓ instruirea șefilor secției cu privire la aplicarea regulamentului; 

✓ desfășurarea procesului de evaluare a personalului; 

✓ prezentarea raportului de evaluare parțială a personalului. 
 

5) Motivarea şi menținerea personalului:  

✓ propuneri referitor la sistemul de motivare financiar; 

✓ prezentarea acțiunilor necesare pentru implementarea unui nou nivel salarial adecvat și în 

concordanță cu nivelul mediu al câștigului salarial din sectorul de apă-canal din R.Moldova.  

Este necesară revizuirea tarifelor pentru a implementa un nivel de salarizare satisfăcător. 

6) Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul S.A. ”Apă-Canal” Cahul: 

✓ realizarea evidenței cu referire la instruirea, evaluarea personalului. 

 

VII.2 Analiza resurselor umane 

Analizând personalul ”Apă-Canal” Cahul din punct de vedere structural, putem remarca faptul că 

numărul mediu scriptic de angajați în ultimii ani se află în descreștere, în 2018 înregistrându-se 177 

angajați, lăsând funcții vacante. Acest fapt se datorează factorilor externi, cât și remunerării scăzute în 

cadrul organizației. 

 

Graficul nr.  8 Evoluția numărului efectiv de angajați 
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Tabelul  13 Personalul SA ”Apă-Canal” Cahul la 20 decembrie 2018 

Denumirea 
Număr conform 

statelor de 
personal 2018 

efectiv 
2018 

Administrația întreprinderii 3 3 

Personal TESA 13 11 

Secția Apă 61 61 

Secția Canalizare 44 41 

Personalul  Secția de Exploatare a Rețelelor  35 31 

Personalul  Secția Comercială  30 30 

TOTAL 186 177 

 

Structura organizatorică a companiei cuprinde 186 de posturi, din care la finele anului 2018 sunt 
ocupate 177. Din totalul de 177 angajați efectiv, aproximativ 8% sunt TESA și administrativ și diferența 
de 82% sunt poziții muncitorești.  

Repartizarea personalului întreprinderii după vârstă în anul 2018 este prezentată în graficul de mai jos: 

 

Graficul nr.  9 Repartizarea personalului după vârstă în anul 2018 

 

Analiza structurii personalului după vârstă denotă faptul că personalul întreprinderii are tendință de 
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numărului de personal cu vârstă de pensionare sunt: atractivitatea insuficientă a locului de muncă, 
migrația potențialei forțe de muncă, nivelului de salarizare fiind pe locul 19 dintre operatoriii din orașe 
și a condițiilor de muncă nesigure și nocive. Îmbătrânirea personalului poate avea efecte distructive 
asupra organizației, aflându-se în incapacitate de a realiza funcțiile posturilor, ulterior de a leza 
funcționalitatea întreprinderii. 
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Tabelul  14 Situația referitoare la vechimea de muncă a personalului din întreprindere 

Vechimea în 
muncă 

2018 

număr 
persoane 

pondere 
din total, 

% 

până la 1 an   31 17.51 

de la 2 la 5 ani 20 11.30 

de la 6 la 10 ani 24 13.56 

de la  11 la 20 ani  40 22.60 

mai mult de  21 ani 62 35.03 

Total 177 100.00 

    

Din numărul total de angajați, 17,51% au o vechime de până la 1 an, 11,30% de la 2 la 5 ani, 13,56% 
de la 6 la 10 ani, 22,6% de la 11 la 20 ani și 35,03% au o vechime de muncă mai mare de 21 ani. 
Luând în considerare faptul că personalul întreprinderii are o vârstă medie înaintată și vechimea în 
muncă reflectă această tendință, se poate pune accentul pe experiența profesională și explorarea 
acestui avantaj, în același timp eforturile fiind direcționate spre recrutarea personalului de vârstă 
tânără. Întreprinderea trebuie să dezvolte o strategie privind atractivitatea muncii în cadrul companiei, 
perspectivele de creștere în viitorul apropiat, luând în considerație implementarea investițiilor și 
dezvoltarea regională.  

În general, în întreprindere activează în special bărbați, cu o pondere de 81,9% din total de angajați. 
Aceasta este o pondere relativ stabilă în ultimii ani. Fenomenul se explică prin genul de activitate al 
întreprinderii, prin complexitatea și condițiile de muncă. Femeile ocupă posturi referitoare la personalul 
cu funcții de execuție și conducere.  

Din totalul angajaților la situația de la finele anului 2018, 9,6% au studii superioare, 25,4% au studii 
medii speciale, 16,9% medii profesionale și 37,9% medii generale. De asemenea, un procent de 10,2 
din angajați nu au studii. Repartizarea este prezentată în figura de mai jos: 

 

Graficul nr.  10 Repartizarea personalului după studii (2018) 
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Conform analizei structurale realizate, a fost propusă o nouă organigramă care are drept scop de 
a acoperi toate funcțiile ”Apă-Canal” Cahul și de a asigura responsabilități pentru fiecare dintre 
angajații existenți. Această organigramă permite întreprinderii să-și desfășoare activitatea la o 
eficiență maximă și să divizeze sarcinile într-un mod corespunzător. 

Cheltuielile totale efective de remunerare a personalului au înregistrat o scădere în anul 2017 
comparativ cu anul 2016, aceasta înregistrând o creștere față de nivelul din 2016 doar cu 7,9% de 
la 9.862,6 mii lei în 2016 la 10.644 mii lei în 2018.  În anul 2018, ponderea cheltuielilor de 
remunerare a muncii în totalul cheltuielilor a reprezentat 40,55 %,  inclusiv cu contribuțiile privind 
asigurările sociale și medicale obligatorii au constituit 50,76%.   

             

Tabelul  15 Evoluția salariului mediu lunar per angajat 

Indicator  2016 2017 2018 

Cheltuielile de remunerare a 

muncii, mii lei/an 

 
9,862.6 9,510.8 10,644 

Număr mediu scriptic al 

angajaților 

 
183 181 177 

Salariul mediu lunar per angajat, 

lei/lună/angajat 

 
4,491 4,379 5,011 

                         

Salariul mediu lunar efectiv în 2018 a fost de 5.011 lei, față de 4.491 lei în 2016.  

 

Graficul nr.  11 Comparație câștig mediu lunar ACC/Național/Sector AC 

 

Din datele disponibile de la Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova, se poate observa că 

sectorul de apă-canal din R.M. este peste nivelul mediu al economiei moldovene, dar acest lucru nu 

este valabil și pentru ACC. 

În acest sens ACC va face eforturi pentru reducerea decalajului câștigului salarial mediu brut, atât față 

de media națională cât și față de media sectorului de apă-canal din Republica Moldova. 
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VII.3 Planul Multianual de Training 

Realizarea Planului Multianual de Training se bazează pe necesitățile organizaționale ale 

întreprinderii, astfel au fost propuse instruiri conform celor 5 direcții esențiale pentru organizație: 

1) modulul managerial; 

2) modulul operațional; 

3) modulul financiar; 

4) modulul comercial; 

5) modulul instituțional. 

Training-urile identificate vin să suplinească obligativitatea specialiștilor de a se recalifica sau a-și 

confirma gradul: cloratori, electricieni și operatori sala de cazane. De asemenea, anual se vor informa 

angajații cu privire la protecția și securitatea în muncă. 

 

Se vor oferi oportunități de dezvoltare angajaților care au carențe în cunoștințele posturilor pe care 

activează (atât personal operativ, cât și administrativ), pentru cei care utilizează tehnologii noi sau 

utilaje performante (Managementul operațional și tehnic, Automatizarea, SCADA, etc.), precum și 

angajaților a căror domeniu este într-un continuu proces evolutiv și este nevoie de reînnoirea 

cunoștințelor o data la un an sau doi (Gestionarea resurselor umane în cadrul operatorilor de apă și 

canalizare, juriști, etc.). 

O prioritate evidentă este pe partea instituțională, deoarece S.A. ”Apă-Canal” Cahul trece printr-o 

reorganizare instituțională majoră și procesele de modificare sunt complexe (reorganizarea 

întreprinderii municipale în societate pe acțiuni), precum și pe partea investițională, S.A. ”Apă-Canal” 

Cahul urmează să opereze și să gestioneze toate facilitățile și rețelele noi și reabilitate rezultate ca 

urmare a investițiilor majore preconizate a se realiza în anii următori (Managementul proiectelor 

investiționale, Managementul rețelelor). 

O altă prioritate pentru dezvoltarea organizațională o constituie training-urile în domeniul managerial 

(Managementul strategic și operațional, Comunicarea corporativă), care ar înlesni gestionarea 

departamentelor, secțiilor și a proceselor din cadrul S.A. ”Apă-Canal” Cahul. Astfel fiecare dintre 

managerii organizației trebuie să cunoască funcțiile pe care le are de realizat în cadrul poziției ocupate, 

precum și modul de a forma și motiva o echipă de profesioniști. 

O îmbunătățire continuă a relației cu clienții este o necesitate evidentă și imperativă, care se va realiza 

periodic prin instruirea personalului care intră în contact direct cu clienții S.A. ”Apă-Canal” Cahul. 
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Tabelul  16 Planul Multianual de Traning 

Subiect Grupul ţintă  Frecvența 
Tipul/ 

forma de 
instruire 

Perioada  
Organizator /  

Instructor 
Durata 
(zile) 

Nr. 
Ang. 

Diurna 
Suma aprox., 

LEI  

I. Modul managerial 

Management strategic și operațional 

Director General, Director Financiar, 
Director Tehnic, Șefii secțiilor, 
Economist, Responsabil Resurse 
Umane, Jurist 

1dată/1 an internă 
2019, 
martie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
2 12 _ 10000 

Managementul schimbării 

Director General, Director Financiar, 
Director Tehnic, Șefii secțiilor, 
Economist, Responsabil Resurse 
Umane, Jurist 

1dată/1 an internă 
2019, 

noiembrie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
2 12 _ 10000 

Comunicare corporativă 

Director General, Director Financiar, 
Director Tehnic, Șefii secțiilor, 
Economist, Responsabil Resurse 
Umane, Jurist, Responsabil Marketing 
si Comunicare 

1dată/1 an internă 
2019, 
martie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
4 24 _ 20000 

II. Modul operațional 

Managementul și exploatarea stațiilor 
de pompare 

Mașiniști 1dată/1 an externă 2019, mai Apavital Iasi 4 4 8300 33200 

Managementul și exploatarea rețelelor 
de apeduct și de canalizare 

Director Tehnic, secția 
energomecanică, secția canal 

1dată/1 an externă 
2019, 
martie 

AMAC (Chisinau) 3 4 1200 4800 

Managementul energetic în cadrul 
întreprinderilor de alimentare cu apă și 
de canalizare. Proces de automatizare 
și SCADA 

Inginer electric, electrician 1dată/1 an externă 
2019, 
martie 

AMAC (Chisinau) 3 4 1200 4800 

Protecția muncii în cadrul operatorilor 
ACC 

Specialist protectia muncii si prevenire, 
Director General 

1 dată/1 an externă 
2019, 
aprilie 

Apavital Iasi 3 2 5700 11400 

Protecția muncii în cadrul ACC Toți angajații 1dată/1 an 
internă/ 

instructaj 

2019, 
aprilie-
iunie 

Specialist Protectia 
Muncii si Prevenire 

_ _ _ 0 

Managementul și exploatarea stației de 
epurare și stației de tratare 

Șef canal, maistru, Director Tehnic 1dată/1 an externă 
2019, 
aprilie 

AMAC (Chisinau) 3 3 1200 3600 

Recalificare Cloratori 1 dată/3 ani externă 2019 AMAC (Chisinau) 2 4 665 2660 
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Subiect Grupul ţintă  Frecvența 
Tipul/ 

forma de 
instruire 

Perioada  
Organizator /  

Instructor 
Durata 
(zile) 

Nr. 
Ang. 

Diurna 
Suma aprox., 

LEI  

Reconfirmare grad Electricieni 1 dată/1 an externă 2019 AMAC (Chisinau) 1 4 130 520 

Recalificare Operatori in sala de cazane 1 dată/3 ani externă 2019 AMAC (Chisinau) 2 4 665 2660 

Operare și întreținerea preventivă a 
noilor instalații 

Departamentul tehnic 1dată/1 an externă 2019, iunie Apavital Iasi 2 2 3100 6200 

Managementul operațional si tehnic. 
Automatizarea 

Departamentul tehnic 1dată/1 an externă 2019, iunie Apavital Iasi 2 2 3100 6200 

Managementul calității aprovizionării cu 
apă și a rețelelor de canalizare. 
Indicatorii de calitate 

Inginer șef, laboranți, laborant-șef, 
ingineri 

1dată/1 an internă 
2019, 
aprilie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
2 10 _ 10000 

Gestionarea resurselor umane în cadrul 
operatorilor de apă și canalizare 

Responsabil resurse umane, jurist 1dată/2 ani externă 
2019, 
aprilie 

urmează a fi 
identificat 

1 2 _ 2000 

III. Modul comercial 

      
    

Deservirea excelentă a clienților Controlori, dispecer 1 dată/3 ani internă 2019, mai 
urmează a fi 

identificat în bază 
de tender 

2 16 _ 10000 

Marketing și relații cu publicul 

Director General, Director Financiar, 
Director Tehnic, Șefii secțiilor, 
Economist, Responsabil Resurse 
Umane, Jurist, Responsabil Marketing 
si Comunicare, controlori, dispecer 

1dată/1 an internă 
2019, 

septembrie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
1 16 _ 5000 

IV. Modul financiar 

Managementul Financiar 
Directorul Financiar, Economist, 
Contabil-șef, contabil, casieri 

1dată/1 an internă 
2019, 
martie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
1 12 _ 5000 

Dezvoltarea bugetelor și repartizarea 
pe centre de cost 

Directorul Financiar, Economist, 
Contabil-șef, contabil, casieri 

1dată/1 an internă 
2019, 
martie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
2 12 _ 10000 

Particularitățile întocmirii situațiilor 
financiare anuale și a declarației cu 
privire la impozitul pe venit  de către 
întreprinderile gospodăriei de 
alimentare cu apă și de canalizare. 
Prevederi noi în domeniul contabilității 
și legislației fiscale.  

Director Financiar, economist, contabil 1dată/1 an externă 
2019, 

februarie 
AMAC (Chisinau) 3 3 1200 3600 
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Subiect Grupul ţintă  Frecvența 
Tipul/ 

forma de 
instruire 

Perioada  
Organizator /  

Instructor 
Durata 
(zile) 

Nr. 
Ang. 

Diurna 
Suma aprox., 

LEI  

V. Modul instituțional 

Managementul proiectelor investiționale 
Director Financiar, Director tehnic, 
economist, jurist 

1dată/1 an externă 
2019, 
august 

urmează a fi 
identificat 

2 4 _ 10000 

 Etapele reorganizării întreprinderii 
municipale în societate pe acțiuni 

Director General, Director Tehnic, 
Director Financiar, Șef secție 
Administrativă, Jurist, Contabil-șef, 
Membrii Consiliului Societății 

1dată/1 an internă 
2019, 

februarie 

urmează a fi 
identificat în bază 

de tender 
2 16 _ 10000 

Reglementările legislative și normative 
ale operatorilor de apă și canalizare 

Director Financiar, Director tehnic, 
economist, jurist, responsabil resurse 
umane 

1dată/1 an externă 
2019, 
aprilie 

AMAC (Chisinau) 1 5 130 650 

Total        142290 

 

 

Subiect Grupul ţintă  Frecvența 
Tipul/ forma 
de instruire  

Perioada  
Organizator /  

Instructor 
Durata 
(zile) 

Nr. 
Ang. 

Diurna 
Suma 

aprox. LEI  

I. Modul managerial 

Abilități manageriale 
Director General, Director 
Financiar, Director Tehnic, 
Șefii secțiilor 

1dată/1 an internă 2020, iulie 
urmează a fi 

identificat în bază de 
tender 

2 12 _ 10000 

Comunicare corporativă 

Director General, Director 
Financiar, Director Tehnic, 
Șefii secțiilor, Economist, 
Responsabil Resurse 
Umane, Jurist, Responsabil 
Marketing si Comunicare 

1dată/1 an internă 
2020, 
martie 

urmează a fi 
identificat în bază de 

tender 
4 24 _ 20000 

II. Modul operațional 

Managementul și exploatarea stațiilor de pompare Mașiniști 1dată/1 an externă 2020, mai Apavital Iasi 4 4 8300 33200 

Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de 
canalizare 

Director Tehnic, secția 
energomecanică, secția 
canal 

1dată/1 an externă 
2020, 
martie 

AMAC (Chisinau) 3 4 1200 4800 
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Managementul energetic în cadrul întreprinderilor de 
alimentare cu apă și de canalizare. Proces de 
automatizare și SCADA 

Inginer electric, electrician 1dată/1 an externă 
2020, 
martie 

AMAC (Chisinau) 3 4 1200 4800 

Protecția muncii în cadrul operatorilor ACC 
Specialist protectia muncii si 
prevenire, Director General 

1 dată/1 an externă 
2020, 
martie 

Apavital Iasi 3 2 5700 11400 

Protecția muncii în cadrul ACC Toți angajații 1dată/1 an 
internă/ 

instructaj 
2020, 

aprilie-iunie 
Specialist Protectia 
Muncii si Prevenire 

_ _ _ 0 

Recalificare Cloratori 1 dată/3 ani externă 2020 AMAC (Chisinau) 2 4 665 2660 

Reconfirmare grad Electricieni 1 dată/1 an externă 2020 AMAC (Chisinau) 1 4 130 520 

Recalificare Operatori in sala de cazane 1 dată/3 ani externă 2020 AMAC (Chisinau) 2 4 665 2660 

III. Modul comercial 

      
    

Deservirea excelentă a clienților Controlori, dispecer 1 dată/3 ani internă 2020, mai 
urmează a fi 

identificat în bază de 
tender 

2 16 _ 10000 

IV. Modul financiar 

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a 
declarației cu privire la impozitul pe venit  de către 
întreprinderile gospodăriei de alimentare cu apă și de 
canalizare. Prevederi noi în domeniul contabilității și 
legislației fiscale.  

Director Financiar, 
economist, contabil 

1dată/1 an externă 
2020, 

februarie 
AMAC (Chisinau) 3 3 1200 3600 

V. Modul instituțional 

Reglementările legislative și normative ale operatorilor de 
apă și canalizare 

Director Financiar, Director 
tehnic, economist, jurist, 
responsabil resurse umane 

1dată/1 an externă 
2020, 
martie 

AMAC (Chisinau) 1 5 130 650 

Total        74290 
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Pentru asigurarea procesului de dezvoltare al personalului din cadrul ACC se va opta pentru 
următoarele surse de finanțare: 

✓ 2% din fondul de salarizare. Resursele financiare dedicate dezvoltării angajaților trebuie să 
reprezinte cel puțin 2% din fondul de salarizare al ACC (conform art.213. p(3).CM), acestea 
urmând a fi supuse aprobării către ANRE. La următoarele solicitări de creștere a tarifelor pentru 
serviciile prestate de către S.A. ”Apă-Canal” Cahul, se vor include obligatoriu sumele necesare 
pentru creșterea calității personalului; 

✓ Asistență din partea finanțatorilor: GIZ a intervenit pe parcursul ultimilor ani cu măsuri de 
asistență și cursuri de instruire. Asistența GIZ și cursurile de instruire au acoperit o gamă largă 
de domenii și au avut un impact relevant pozitiv;  

✓ Pe viitor, asistența oferită din partea KfW și GIZ către Autoritățile Publice Locale (APL) și S.A. 
”Apă-Canal” Cahul este necesar a se concentra pentru a asigura implementarea adecvată a 
proiectului și întreținerea sustenabilă a activelor noi ce vor fi create; 

✓ Beneficierea de cursuri ce se oferă gratis pentru operatori. AMAC este principalul prestator al 
cursurilor de instruire, calificare și recalificare ce oferă oportunitatea membrilor acesteia de a 
participa fără costuri adiționale, asigurând cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru 
participanți; 

Se va urmări orientarea rațională a resurselor financiare și umane disponibile. În contextul în care 
capitalul uman reprezintă resursa principală a organizației, se va urmări creșterea numărului orelor de 
instruire per angajat până la o medie de 8 ore/angajat. 

Astfel, prin inițierea unei activități orientate spre dezvoltare și anume realizarea anuală a Planului de 
Traning, se recunoaște importanţa dezvoltării colaboratorilor S.A. ”Apă-Canal” Cahul ca direcţie 
strategică în activitate, orientată spre consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor interne, precum şi 
pentru dezvoltarea avantajelor competitive. 

VIII. SITUAȚIA FINANCIARĂ ACTUALĂ 

Facturarea serviciilor de alimentare cu apă  se execută în baza indicațiilor contoarelor instalate la 
branșamentele consumatorilor. Serviciile de canalizare se facturează în proporție de 100% din volumul 
de apă facturat.  

Datele referitor la volumele lunare de servicii facturate în 2018 se prezintă în tabelul de mai jos. Analiza 
acestor date denotă o variație sezonieră a volumul de apă facturată la persoane fizice, cu creștere în 
lunile iulie, august și septembrie. Pentru consumatorii instituții bugetare volumul de servicii facturate în 
perioada de vară scade, pe când la agenții economici în lunile iunie, iulie, august și septembrie 
volumele de servicii facturate cresc. 

Tabelul  17 Volumul de servicii facturate pe categorii de consumatori în 2018 

Indicatorii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Volum de APĂ 
facturat, mii m3 
inclusiv:  

76.3 71.1 79.1 83.7 111.5 117.2 104.7 97.3 111.2 92.4 81.0 72.5 1097.7 

Persoane fizice 63.7 57.6 66.4 69.2 96.4 100.0 85.5 79.7 93.6 75.9 66.6 60.6 915.3 

Persoane juridice, 
inclusiv 

12.6 13.5 12.7 14.6 15.2 17.2 19.2 17.6 17.6 16.5 14.0 11.9 182.4 

Instituții bugetare 3.2 3.8 3.4 3.6 3.7 3.5 4.8 2.4 3.9 4.9 3.8 4.4 45.5 

Agenți economici 9.3 9.7 9.3 11.0 11.5 13.7 14.4 15.2 13.8 11.5 10 7.5 137.0 

Volum de APĂ 
UZATĂ facturat, 
mii m3 inclusiv:  

62.6 61.5 63.3 59.2 72.7 70.0 71.6 67.2 70.2 65.7 64.2 55.9 784.0 

Persoane fizice 41.8 41.3 43.8 37.8 49.4 44.1 43.6 41.9 44.5 40.6 41.8 36.5 506.9 

Persoane juridice 20.8 20.2 19.5 21.4 23.3 26.0 28.0 25.3 25.7 25.1 22.4 19.3 277.1 

Instituții bugetare 2.9 3.4 3.1 3.2 3.3 3.0 2.3 2.0 3.3 4.3 3.5 4.2 38.4 

Agenți economici 17.8 16.8 16.4 18.2 20.0 23.0 25.7 23.4 22.4 20.8 18.9 15.2 238.7 
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Graficul nr.  12 Evoluția volumului de apă și apă uzată facturată 

Volumul de apă facturat în 2018 față de anul precedent a crescut cu 5,7 %, iar cel de apă uzată cu 2,9 
%. Se menține un trend multianual de creștere a cantităților de apă și apă uzată facturată. Aceasta 
este determinată și de preluarea continuă a serviciilor din localități. 

În situația în care se depistează staționarea sau defectarea contorului, facturarea se efectuează în 
baza consumului mediu pentru ultimele 3 luni sau, după caz, în baza normei sanitare. 

În cazul consumului ilicit facturarea se efectuează în funcţie de secțiunea branșamentului, viteza 
mișcării apei şi de durata consumului fraudulos. Durata consumului fraudulos se ia în considerație de 
la data ultimului control al contorului, ultima citire a indicațiilor contorului şi până la data depistării. În 
cazul în care consumatorul a refuzat accesul la contor, durata consumului fraudulos nu poate depăși 
termenul de 3 luni1. 

În cazul în care contorul a fost demontat pentru reparație sau în urma verificării metrologice de 
expertiză a fost stabilit că eroarea contorului depășește limitele admisibile, consumul de apă se va 
calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat până la deteriorare. 

Pentru abonații - instituțiile bugetare și agenții economici gradul de contorizare este de 100%. Volumul 
de apă facturat se stabilește în baza indicațiilor contoarelor, iar volumul de canalizare în proporție de 
100% din volumul de apă facturat.  

Colectarea valorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare se face prin casierie a întreprinderii și 
băncile comerciale.  

Relația cu clienții 

Pentru comoditatea  consumatorilor din localitățile rurale deservite, casierul întreprinderii se 
deplasează în localitățile deservite, în baza unui grafic stabilit de conducerea întreprinderii, pentru a 
încasa facturile.   

S.A. „Apă - Canal Cahul” prestează servicii de furnizare a apei consumatorilor orașului Cahul și satelor 
Roșu, Crihana Veche, Manta, Pașcani, Alexandru Ioan Cuza. 

Începând cu anul 2016, compania încheie contracte cu consumatorii, elaborate în temeiul 
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (aprobat prin 
Hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015) și a legislației în vigoare.  

Comunicarea cu consumatorii se efectuează prin diverse metode, cea mai importantă fiind pagina web 
a întreprinderii.  Aici se găsesc  informaţii utile atât despre contractarea serviciilor  (condiții de 

                                                

1 HOTĂRÎRE ANRE Nr. 271  din  16.12.2015  Regalement cu privire  la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
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încheiere/ modificare a contractelor, acte necesare, formulare, documente informative) cât şi diverse 
anunțuri, rezultatele testelor de laborator și o listă detaliată a celor mai frecvente întrebări despre 
serviciile întreprinderii.  

Se impune revizuirea, actualizarea și completarea informațiilor de pe website-ul oficial al întreprinderii: 
http://www.apacanalcahul.md/ O parte din secțiunile active nu conțin informații, ceea ce va fi remediat 
pe parcursul anului 2019. 

Primirea reclamațiilor din partea clienților, în cazul situațiilor de urgență, se efectuează și prin telefonul 
serviciului dispecerat.    

În tabelul de mai jos este prezentată situația privind întreruperile, deconectările de la servicii și durata 
acestora.  

Tabelul  18 Situația întreruperilor (deconectărilor), petițiilor 

Întreruperi (deconectări), petiții UM 2015 2016 2017 2018 

Numărul întreruperilor planificate[1] a furnizării 

serviciului public de alimentare cu apă  

caz 2 2 2  2 

Durata medie a întreruperilor planificate a furnizării 

serviciului public de alimentare cu apă 
h 96 96 96  96 

Numărul întreruperilor planificate a furnizării 

serviciului public de canalizare 
caz 0 0 0  0 

Durata medie a întreruperilor planificate a furnizării 

serviciului public de canalizare 
h 0 0 0  0 

          

Numărul întreruperilor neplanificate[2] a furnizării 

serviciului public de alimentare cu apă  

caz 202 365 275  364 

Durata medie a întreruperilor neplanificate a furnizării 

serviciului public de alimentare cu apă 
h 5 5 5  5 

Numărul avariilor neplanificate  a furnizării 

serviciului public de canalizare 
caz 1021 1095 1128  1219 

Durata medie a avariilor neplanificate a furnizării 

serviciului public de canalizare 
h 2 2 3 3  

Numărul de petiții primite de la consumatori adresări 24 84 103 105  

 

Întreruperile planificate pentru serviciul de alimentare cu apă au fost în număr de 2 cazuri cu o durată 
de 96 ore, în anul 2018.  Pentru serviciul de canalizare nu au existat întreruperi planificate.  

Numărul de întreruperi neplanificare pentru serviciul de alimentare cu apă în 2018 a fost de 364 cazuri, 
cu 89 mai multe comparativ cu anul precedent. Durata medie a întreruperii a fost de 5ore. Și de aici 
rezultă nevoia urgentă de investiții în rețelele de alimentare cu apă. 

Pentru serviciul de canalizare numărul avariilor/intervențiilor  neplanificate  a fost de 1219 în 2018 cu 

91 mai mult comparativ cu anul precedent. Durata medie a intervenției a fost de 3 ore. Se observă o 

creștere continuă a numărului de avarii înregistrate pe parcursul unui an, ceea ce rezultă în nevoia 

imediată de reabilitare și înlocuire a rețelelor de canalizare. 

Tarifele în vigoare 

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aprobate pentru activitatea S.A. „Apă - 
Canal Cahul”  sunt diferențiate pe categorii de consumatori. La situaţia din noiembrie 2017 sunt în 
vigoare tarifele aprobate de ANRE, prin decizia Nr. 374/2017 din 28.09.2017.   

 

http://www.apacanalcahul.md/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/82D30815.xlsx%23RANGE!B16
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/82D30815.xlsx%23RANGE!B16
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/82D30815.xlsx%23RANGE!B17
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/82D30815.xlsx%23RANGE!B17


Plan de management al S.A.” Apă - Canal Cahul” 2019 - 2022 Pagina 53 din 84 

Tabelul  19 Tarifele în vigoare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare 

Categoria Denumirea indicatorului UM Apă 

Alimentare cu apă   

I Tariful pentru consumatorii casnici lei/m3 13,87 

II 
Tariful pentru consumatorii non 
casnici, fără TVA 

lei/m3 22,45 

Epurarea apelor uzate UM Canal 

I Tariful pentru consumatorii casnici lei/m3 5,96 

II 
Tariful pentru consumatorii non 
casnici, fără TVA 

lei/m3 15,30 

Tarifele ce sunt acum în vigoare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au fost  
calculate în baza Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public 
de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate (aprobată prin HCA al ANRE 
741/2014 ). 

Prin excepția instituită în art. 35 alin. (13) din Legea nr. 303 din 13.12.2013,  tarifele în cazul operatorilor 
care activează în condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare 
internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către 
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE).  

Întreprinderea are contractat un împrumut din 2 tranșe de la Banca Mondială astfel cade sub incidența 
prevederilor Legii 303/2013.   

Actualizarea tarifelor se face anual de ANRE în baza datelor cheltuielilor de bază și a celorlalte 
cheltuieli în dependență de inflație, numărul de abonați și lungimi de rețele deservite.  

Acoperirea cheltuielilor de tarif pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare se  prezintă în 
tabelul de mai jos: 

 

Tabelul  20 Acoperirea cheltuielilor de tarif pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare 

Denumirea indicatorului UM 2016 2017 2018 

APĂ 

Volumul apei facturate mii m3 1,056.4 1,039.2 1,097.7 

Venituri servicii de alimentare cu apă mii lei 12,805.0 14,358.9 16,776.7 

Cheltuieli servicii de alimentare cu apă  mii lei 16,230.0 15,966.8 18,040.2 

Tariful mediu efectiv lei/m3 12.12 13.82 15.28 

Costul  lei/m3 15.36 15.36 16.43 

Acoperirea cheltuielilor de tariful efectiv   0.79 0.90 0.93 

Diferența dintre tariful efectiv  şi cost per mc lei/m3 -3.2 -1.5 -1.2 

Diferența totala mii lei -3,425.0 -1,607.9 -1,263.5 

          

CANALIZARE UM 2016 2017 2018 

Volumul apei uzate facturate mii m3 742.2 761.7 784.0 

Venituri servicii de canalizare mii lei 6,816.7 7,442.9 7,259.7 

Cheltuieli servicii de canalizare mii lei 8,052.5 8,304.3 8,709.8 

Tariful mediu efectiv lei/m3 9.18 9.77 9.26 

Costul   lei/m3 10.85 10.90 11.1 

Acoperirea cheltuielilor de tarif   0.85 0.90 0.83 

Diferența dintre tarif şi cost per mc lei/m3 -1.7 -1.1 -1.8 

Diferența totala mii lei -1,235.8 -861.4 -1,450.1 

 

 

 



Plan de management al S.A.” Apă - Canal Cahul” 2019 - 2022 Pagina 54 din 84 

Anul 2018 

Pentru serviciul de alimentare cu apă indicatorul acoperirea cheltuielilor de tarif înregistrează o tendință 
multianuală de îmbunătățire, în 2018 fiind de 0,93 comparativ cu 0,79 în 2016, respectiv 0,9 în 2017. 

Pentru serviciul de canalizare indicatorul acoperirea cheltuielilor de tarif s-a îmbunătățit de la 0,54 în 
2014 la 0,83 în 2018, dar a scăzut față de anul 2017 când s-a înregistrat 0,90. 

Pentru a asigura sustenabilitatea întreprinderii, este nevoie ca acestor indicatorul să fie peste 1, 
asigurându-se acoperirea costurilor și crearea disponibilului necesar investițiilor din surse proprii.  

Pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care este furnizat în condiții de monopol 
natural este extrem de important de a monitoriza capacitatea de plată a populației, aceasta se face 
prin gradul de suportabilitate a tarifului.  

 

Tabelul  21 Gradul de suportabilitate a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare 

Denumirea UM 2016 2017 2018 

Venitul mediu disponibil,  lei /lunar/pers 1,767.3 1,984.1 2,152.7 

Venitul mediu disponibil,  lei /lunar/gosp 4,304.5 4,832.6 5,243.4 

Facturat  apa (persoane fizice) mii lei 8,976.5 9,938.0 12,699.5 

Facturat canalizare (persoane fizice)  mii lei 2,839.9 3,016.0 3,021.4 

Număr abonați    14,859 14,732 15,495 

Factura medie lunara per abonat  lei/ lunar 66.3 73.3 84.5 

Grad de suportabilitate % 1.54% 1.52% 1.61% 

 

 

Graficul nr.  13 Evoluția gradului de suportabilitate 

Conform capitolului VI al „Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028)”, aprobată prin HG 
nr. 199 din 20 martie 2014, ”La stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi sanitație, se va lua 
în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul mediu al unei 
gospodării”. În perioada analizată 2016-2018 gradul de suportabilitate a tarifului nu a depășit limitele 
stabilite, situându-se cu mult sub nivelul permis. 

Cifra de afaceri a companiei a crescut constant în ultimii 3 ani, cu 15% în 2018 față de 2017 și 24,7% 
față de 2016. În perioada 2016-2017 s-a înregistrat pierdere din activitatea operațională care a fost de 
-2875 mii lei în 2016 și -1180 mii lei în 2017, cu o tendință vizibilă de îmbunătățire. Conform datelor 
disponibile la 14 februarie 2019, sfârșitul anului 2018 marchează anul în care întreprinderea închide 
pe plus activitatea operațională. Datele cu privire la profitabilitate pot suferi modificări în funcție de 
înregistrările care se vor efectua în contabilitate, situația finală fiind disponibilă doar după aprobarea 
situației financiare aferente anului 2018. 
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Tabelul  22 Raportul de profit și pierderi 

Indicator, mii lei 2016  2017 2018 

2017 2018 

Analiza comparativ cu 
anii precedenți (PP) 

Vânzări nete 21,175.3 22,966.7 26,411.8 0.08 0.15 

Costul vânzărilor 19,042.0 19,401.3 20,079.8 0.02 0.03 

Profitul brut 2,133.3 3,565.4 6,331.9 0.67 0.78 

Alte venituri operaționale 625.9 444.2 847.5 -0.29 0.91 

Cheltuieli comerciale 1,539.4 1,449.0 1,976.2 -0.06 0.36 

Cheltuieli  generale și administrative 2,808.7 2,666.0 3,114.7 -0.05 0.17 

Alte cheltuieli operaționale 1,285.8 1,074.1 1,796.5 -0.16 0.67 

Profit (pierdere) din activitatea 
operaționala 

(2,874.7) (1,179.5) 292.0  -0.59 4.04 

Rezultat din activitatea de  investiții 0 0 0.0 0.00 0.00 

Rezultat  din activitatea financiara (214.9) 1,114.4  347.3 5.19 -0.69 

Rezultat din activitatea economico-
financiara 

(3,089.6) (65.1) 639.3 -47.46 9.82 

Rezultat excepțional: profit (pierdere) 0   0.0 0.00 0.00 

Impozit pe venit 0 153.5 0.0 0.00 0.00 

Profit net (pierdere) (3,089.6) (218.6) 639.3 -14.13 2.92 

  

Tabelul  23 Analiza bilanțului contabil 

Denumirea, mii lei 

2016  2017  2018  

2017 2018 2017 2018 

ACTIVE PE  TERMEN LUNG 
analiza pe 
verticala 

analiza pe 
orizontala 

Active nemateriale 601.7 597.3 539.0 1.2% 1.2% 0.09% -0.05% 

Active materiale pe termen 
lung 

48,151.4 43,620.1 39,643.5 88.4% 85.5% -1.36% -2.92% 

Active financiare pe termen 
lung 

562.6 328.2 328.2 0.7% 0.7% -0.38% 0.04% 

Alte active pe termen lung 0.0     0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 

TOTAL Active pe TL 49,315.7 44,545.6 40,510.7 90.3% 87.4% -1.7% -2.9% 

                

ACTIVE CURENTE  

Stocuri de mărfuri si materiale 1,036.9 1,322.3 1,484.6 2.7% 3.2% 0.75% 0.52% 

Creanțe pe termen scurt 3,127.4 3,203.4 3,772.1 6.5% 8.1% 0.66% 1.64% 

Investiții pe termen scurt 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 

Mijloace bănești 80.0 160.3 503.1 0.3% 1.1% 0.18% 0.76% 

Alte active curente 60.9 91.6 85.9 0.2% 0.2% 0.07% 0.00% 

TOTAL Active curente 4,305.2 4,777.6 5,845.7 9.7% 12.6% 1.7% 2.9% 

TOTAL ACTIVE 53,620.9 49,323.2 46,356.4 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

                

CAPITAL PROPRIU   

Capital statutar si suplimentar  14,436.0  14,436.8  14,436.8  29.3% 31.1% 2.35% 1.87% 

Rezerve 5.5  5.6  5.6  0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 

Profit nerepartizat (42,344.3) (45,495.1) (31,200.3) -92.2% -67.3% 
-

13.27% 
24.93% 

Capital secundar  11,713.6  11,040.8  10,367.0  22.4% 22.4% 0.54% -0.02% 

Profit net (3,089.6) (218.6) 538.7  -0.4% 1.2% 5.32% 1.61% 

Corecții ale rezultatelor anilor 
precedenți 

(61.1) 14,513.3  0.0  29.4% 0.0% 29.54% -29.42% 

TOTAL Capital Propriu (19,339.9) (5,717.2) (5,852.2) -11.6% -12.6% 24.5% -1.0% 

                

DATORII PE TERMEN LUNG  
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Denumirea, mii lei 

2016  2017  2018  

2017 2018 2017 2018 

ACTIVE PE  TERMEN LUNG 
analiza pe 
verticala 

analiza pe 
orizontala 

Datorii financiare pe termen 
lung 

62,325.8 44,937.7 42162.7 91.1% 91.0% 
-

25.13% 
-0.16% 

Datorii pe termen lung 
calculate 

0.0 0.0 0 0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 

TOTAL Datorii TL 62,325.8 44,937.7 42,162.7 91.1% 91.0% -25.1% -0.2% 

                

DATORII PE TERMEN SCURT 

Datorii financiare pe termen 
scurt 

9,029.8 8,358.5 8168.2 16.9% 17.6% 0.11% 0.67% 

Datorii comerciale pe termen 
scurt 

38.7 39.8 68.6 0.1% 0.1% 0.01% 0.07% 

Datorii pe termen scurt 
calculate 

1,566.7 1,704.5 1809.1 3.5% 3.9% 0.53% 0.45% 

TOTAL Datorii TS 10,635.2 10,102.8 10,045.9 20.5% 21.7% 0.6% 1.2% 

TOTAL PASIV 53,621.1 49,323.3 46,356.4 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Constatări: 

✓ Patrimoniul întreprinderii a scăzut cu 6 % în 2018 comparativ cu 2017 și cu 13,5 % față de anul 
2016. Cauza diminuării este scăderea mijloacelor bănești în activul bilanțului iar în pasiv, din 
cauza diminuării profitului nerepartizat; 

✓ Activele materiale pe termen lung au o tendință de scădere în 2018 comparativ cu 2017, cu 9 
%, continuând trendul înregistrat în 2017 comparativ cu 2016;  

✓ Activele curente au o tendință de creștere multianuală, creșterea din 2018 față de 2017 fiind 
de peste 22%, respectiv de peste 35 % față de 2016. Aceste creșteri se datorează creșterii 
valorii creanțelor pe termen scurt, a mijloacelor bănești și a stocurilor de materiale; 

✓ Datoriile pe termen lung au un trend de descreștere accelerată, datoriile pe termen lung 
reducându-se de la 62.325,8 mii lei în 2016 la 42.162,7 mii lei în 2018, rezultând o scădere de 
peste 32 % în doar doi ani. Aceasta se datorează plăților efectuate de către întreprindere  în 
contul datoriilor; 

✓ Datoriile pe termen scurt înregistrează de asemenea un trend descrescător, dar relativ stabil 
din 2016 până azi. 

Analiza fluxului de numerar în cadrul întreprinderii  este specificat în tabelul de mai jos: 

Tabelul  24 Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (mii. lei) 

Fluxul MB pe tipuri de activitate 

2016 2017 2018 

2017 2018 

ACTIVITATEA OPERATIONALA 
Analiza comparativ 
cu anii precedenți 

(PP) 

Încasări bănești din vânzări 23,545.8 24,899.7 28,678.3 0.06 0.15 

Plați bănești furnizorilor si antreprenori 7,535.9 7,133.1 8,068.0 -0.05 0.13 

Plați bănești salariaților,  primele de asigurare 
obligatorii de asistență socială și medicala 

11,749.4 11,319.0 12,736.0 -0.04 0.13 

Plata dobânzilor 211.3 85.6 2,189.5 -0.59 24.58 

Plata Impozitului pe venit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alte încasări ale mijloacelor bănești 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alte plați ale mijloacelor bănești 2,542.9 2,861.8 3,379.8 0.13 0.18 

Fluxul net a MB din Activitatea 
Operaționala 

1,506.3 3,500.2 2,305.0 1.32 -0.34 

ACTIVITATEA DE INVESTITII  

Încasări bănești din ieșirea activelor pe 
termen lung 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Fluxul MB pe tipuri de activitate 

2016 2017 2018 

2017 2018 

ACTIVITATEA OPERATIONALA 
Analiza comparativ 
cu anii precedenți 

(PP) 

Plați bănești pentru procurarea activelor pe 
termen lung 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dobânzi încasate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Dividende încasate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alte încasări (plați) ale mijloacelor bănești 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fluxul net a mijloacelor bănești  din 
Activitatea de investiții 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ACTIVITATEA FINANCIARA 

Încasări bănești sub forma de credite si 
împrumuturi 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Plați bănești privind credite și împrumuturi 1,475.7 3,420.0 1,962.0 1.32 -0.43 

Fluxul net a mijloacelor bănești  din 
Activitatea Financiara 

-1,475.7 -3,420.0 -1,962.0 1.32 -0.43 

Fluxul net din activitatea economico-financiară 
până la articolul  excepțional. 

30.6 80.3 342.7 1.62 3.27 

Încasări (plăti) excepționale ale mijloacelor 
bănești 

0.0 0.0 0.0     

Flux net total 30.6 80.3 342.7 1.62 3.27 

Diferențe de curs favorabil (nefavorabil) 0.0 0.0 0.0     

Soldul mijloacelor bănești la începutul 
anului 

49.4 80.0 160.3 0.62 1.00 

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul 
perioadei de gestiune 

80.0 160.3 503.0 1.00 2.14 

Analiza fluxului de numerar denotă o creștere a soldului mijloacelor bănești disponibile la sfârșitul 
anului 2018 comparativ cu 2017, păstrând un trend de îmbunătățire înregistrat și în 2017 față de anul 
2016. Soldul de 503 mii lei este comparabil mai mare decât cel disponibil la sfârșitul anului 2016, chiar 
și 2017.   

Încasările din vânzări au o tendință de creștere de la 23,5 milioane lei în 2016 la 28,7 milioane lei în 
2018, respectiv cu 15% mai mult în 2018 față de 2017 și 21,8 % față de 2016. 

Plățile pentru angajați și instituțiile de asigurare socială și medicală au avut o tendință de creștere în 
perioada analizată de la 11,75 milioane lei în 2016 la 12,74 milioane lei în 2018. Acestea sunt plăți cu 
cea mai mare pondere în totalul plăților.  

Costul reprezintă totalitatea consumurilor de resurse pe care le efectuează compania pentru realizarea 
unui serviciu, în scopul obținerii venitului.  

În tabelul de mai jos sunt reflectate cheltuielile și ponderile diverselor tipuri de cheltuieli din total în anii 
2016-2018. 

Pentru a identifica evoluția pe elemente de costuri a cheltuielilor și factorii de influență asupra costului 
vânzărilor s-au analizat datele prezentate în tabelul de mai jos. Per total cheltuielile operaționale au 
crescut în 2018 față de 2017 cu 8,15 % iar în 2017 comparativ cu 2016 au fost aproximativ la fel. În 
anul 2018 au crescut mai accentuat cheltuielile de remunerare a muncii și cheltuielile cu materialele și 
alte consumuri. 
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Tabelul  25 Evoluția cheltuielilor, mii lei 

Denumire indicator  2016  2017  2018  

2017 2018 2017 2018 

analiza pe 
verticala 

analiza pe 
orizontala 

Consumuri și cheltuieli  operaționale-total 24,282 24,271 26,248 100% 100% 0.0% 8.1% 

Consumuri și cheltuieli  materiale  1,491 1,493 1,899 6.2% 7.2% 0.1% 27.2% 

Cheltuieli cu energia electrică 3,888 3,743 3,980 15.4% 15.2% -3.7% 6.3% 

Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor 
prestate de terți 

472 326 331 1.3% 1.3% -30.9% 1.3% 

Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung 3,568 4,531 3,976 18.7% 15.1% 27.0% 
-

12.3% 

Remunerarea muncii 9,863 9,511 10,644 39.2% 40.6% -3.6% 11.9% 

Contribuții privind asigurările sociale și 
medicale obligatorii 

2,454 2,407 2,680 9.9% 10.2% -1.9% 11.3% 

Alte consumuri și cheltuieli operaționale 2,546 2,260 2,738 9.3% 10.4% -11.2% 21.2% 

 

 

Graficul nr.  14 Structura cheltuielilor în 2018 

Principalii factori de influență în formarea costului sunt salariile și asigurările sociale și medicale, 
acestea constituie 51% din totalul cheltuielilor. Cea mai mare pondere în cheltuielile totale fiind cea cu 
energia electrică  și amortizarea acestea reprezentând câte 15 %.   

Tabelul  26 Analiza indicatorilor de performanță financiară 

Indicatori UM 2016 2017 2018 

Marja profitului brut (MPB) % 10.1% 15.5% 24.0% 

Marja profitului din activitatea operațională (MPAO) % -13.6% -5.1% 1.1% 

Rentabilitatea activelor totale (ROA) % -5.8% -0.4% 1.4% 
 

Lichiditatea imediată (cash ratio) (0,2-0,3)   0.008 0.016 0.050 

Lichiditatea rapida sau testul acid (quick ratio) (0,7-1,0)   0.30 0.33 0.43 

Lichiditatea curenta sau globala (current ratio) (1,5-2,5)   0.40 0.47 0.58 
 

Viteza de rotație a datoriilor debitoare zile 53.91 50.91 52.13 

Viteza de rotație a datoriilor creditoare zile 0.67 0.63 0.95 

Viteza de rotație a activelor ori 0.39 0.47 0.57 
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Analiza indicatorilor de performanță financiari denotă o evoluție constantă pozitivă în ultimii 3 ani ai 
tuturor indicatorilor, indicând o îmbunătățire a activității întreprinderii. Marja profitului operațional 
înregistrând pentru primul an o valoare pozitivă, de 1,1 %. 

Lichiditatea întreprinderii s-a îmbunătățit dar încă nu se situează la nivele minime necesare pentru a 
avea o activitate sustenabilă în timp.  

IX. ANALIZA SWOT 

În urma analizei efectuate pe fiecare domeniu de activitate a SA ”Apă - Canal Cahul” s-a elaborat 

analiza SWOT prezentată în tabelul de mai jos 

 

Tabelul  27 Analiza SWOT a S.A. ”Apă - Canal Cahul” 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

✓ Existența studiilor de fezabilitate, precum și a Strategiilor de 

dezvoltare a sectorului la nivel de raion precum și referitor la 

investițiile din cadrul întreprinderii; 

✓ Resurse cantitative de apă sunt suficiente; 

✓ Sistem regional de alimentare cu apă și de canalizare; 

✓ Poziție privilegiată pentru a deveni operatorul regional al 

raionului Cahul; 

✓ Grad înalt de contorizare; 

✓ Îmbunătățirea situației financiare în ultimii  doi ani; 

✓ Stația de tratare renovată; 

✓ Sistem bine organizat de colectare a facturilor și a datoriilor 

de la consumatori; 

✓ Programe electronice de evidență contabilă și a 

consumatorilor; 

✓ Repartizarea pe sectoare a personalului conform funcțiilor și 

subordonărilor directe; 

✓ Existența unei organigrame noi, adaptate conform nevoilor 

existente ale întreprinderii; 

✓ Creșterea capacităților instituționale, resurse umane și 

planificare strategică 

 

- Creditele de rambursat Băncii Mondiale, acestea afectând 

mijloacele bănești disponibile întreprinderii; 

- Nivel critic de lichiditate a întreprinderii; 

- Nivel înalt de criticitate a activelor sistemului de alimentare 

cu apă și de canalizare, ceea ce duce la un nivel scăzut de 

siguranță  a serviciilor; 

- Lipsa unei baze de producție moderne cu dotări și 

echipamente; 

- Stația de epurare uzată; 

- Sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate nu acoperă 

necesitățile localităților; 

- Rețele de alimentare cu apă în proporție mai mare de 50% 

învechite cu durată de viață expirată; 

- Reticența personalului vârstnic la implementarea noilor 

tehnologii și practici de producție și comunicare; 

- Lipsa stabilității personalului dedicat colectării și analizei 

datelor economice și operaționale; 

- Lipsa unui sistem clar de motivare în baza anumitor 

indicatori de performanță; 

- Pondere mare a personalului cu vârstă înaintată; 

- Tarif scăzut, cu un grad de suportabilitate care ar permite 

creșterea tarifelor; 

- Inflexibilitatea politicii tarifare la modificările economice 

anuale și existența decalajului mare, privind tarifele, între 

categoriile de consumatori 

OPORTUNITĂȚI RISCURI / AMENINȚĂRI 

✓ Implementarea proiectelor investiționale preconizate;  

✓ Grad de suportabilitate la un nivel scăzut și mult sub pragul 

stabilit de strategia în sectorul apă-canal de 3-5%. Aceasta 

ar permite creșteri care să acopere nevoile de operare mai 

eficientă și chiar crearea unui fond de investiții din surse 

proprii mai consistent; 

✓ Oportunitatea de a extinde aria de prestare a serviciilor în 

localitățile rurale din raion prin care se va crește gradul de 

utilizare a capacităților de producție; 

✓ Implementarea prevederilor stipulate în Legea 303 din 14 

mai 2014; 

✓ Ridicarea calificării personalului, datorita instruirilor la care 

poate participa întreprinderea. 

- Personal insuficient cu pregătire superioară, mai ales în 

domeniul tehnic-operațional; 

- Schimbări climatice care pot duce la fenomene extreme de 

inundații/secetă sau insuficiență de apă de suprafață pentru 

siguranța alimentării cu apă; 

- Prezența fenomenului de branșare și folosire neautorizată a 

sistemului de alimentare cu apă și/sau de canalizare; 

- Prezența surselor proprii de apă la o parte dintre agenții 

economici și instituțiilor bugetare din oraș și localitățile rurale 

deservite; 

- Neaprobarea la timp a tarifelor necesare funcționării și 

dezvoltării corespunzătoare a activităților întreprinderii; 

- Lipsa surselor de apă de rezervă 
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X. PLANUL DE INVESTIȚII 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile planificate de SA ”Apă - Canal” Cahul pentru anul 2019. 

 

Tabelul  28 Planului de investiții pentru anul 2019  al S.A. ”Apă - Canal” Cahul 

№ 
de 

ord. 
Denumirea investiției 

Scopul și rezultatele 
investiții 

Cant. 

Valoarea 
estimată a 

proiectului de 
investiții, în 
mii lei, fără 

TVA 

Sursa de 
finanțare 

Cheltuielile 
anuale estimate 
de exploatare și 
de întreținere a 
proiectului de 

investiți, în mii lei 

  
Total investiții, 

inclusiv: 
    2,434.9     

A 
Investiții în 
dezvoltarea rețelelor: 

    36.4     

1 

Extinderea rețelelor de 
apă str. Dragoș Vodă 
de la str. șos. Griviței- 
str. Păcii L=200m, 
D=63mm; 

înlocuirea rețelelor 
vechi 
supradimensionate de 
D=500 mm din oțel în 
rețea din PE cu D=63 
mm, reducerea 
cheltuielilor de 
întreținere și reparație 

200m 20.8 
surse 
proprii 

1.6 

2 

Extinderea rețelelor de 
apă str. I. L. Caragiale 
de la str. M. Basarab - 
str. I. Neculce L=150m, 
D=63mm. 

înlocuirea rețelelor 
vechi din oțel cu termen 
de exploatare expirat 
ce trece pe teren privat 
în țeava din PE situată 
pe teren public, ce va 
duce la diminuarea 
furturilor pe acest 
sector și la 
corespunderea 
normelor legale 

150m 15.6 
surse 
proprii 

1.2 

B 
Investiții în active 
existente: 

    1,172.7     

1 

Reparația sălii de 
pompe la SP - V  cu 
schimbarea pompelor 
și a transformatorului 
electric 

stația de pompare va fi 
reabilitată, reducerea 
pierderilor cauzate de 
infrastructura uzată 

1 950.0 
proiect 

investițional 
142.5 

2 

Reabilitarea rețelelor 
de apă str. M. Viteazul 
41,43,45 L=75m, 
D=200mm 

reducerea numărului 
întreruperilor cauzate 
de avarieri; reducerea 
pierderilor; micșorarea 
cheltuielilor 

75m 115.0 
proiect 

investițional 
0.6 

3 

Reparația conductei de 
distribuții din beton 
armat, L=60m, 
l=0,55m; H=0,8m. 

diminuarea riscului de 
deteriorarea canalelor 
care va putea duce la 
stoparea stației de 
epurare și poluarea 
mediului înconjurător cu 
apă uzată 

60m 1.2 
surse 
proprii 

0.5 

4 

Reparația căminelor de 
vizită rețelele de apă și 
canalizare (schimbarea 
capacelor din fonta) 

reducerea avariilor 
provocate de nimerirea 
pietrelor și corpurilor 
străine peste conducte 
de apă (reducerea 
accidentelor rutiere din 

15 42.5 
surse 
proprii 

5.0 
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№ 
de 

ord. 
Denumirea investiției 

Scopul și rezultatele 
investiții 

Cant. 

Valoarea 
estimată a 

proiectului de 
investiții, în 
mii lei, fără 

TVA 

Sursa de 
finanțare 

Cheltuielile 
anuale estimate 
de exploatare și 
de întreținere a 
proiectului de 

investiți, în mii lei 

cauza lipsei copacilor 
de cămine de vizitare) 

5 

Schimbarea clapetei 
de siguranță nr.1, nr.2 
d 100mm; nr.3,nr.4 d 
1500mm 

protecția de lovitură de 
berbec și prelungirea 
duratei de exploatare a 
pompei 

4 60.0 
surse 
proprii 

9.0 

6 
Instalarea grătarelor la 
intrare SPP 

reținerea materialelor în 
suspensie și 
prelungirea duratei de 
exploatare a pompelor 

6m² 4.0 
surse 
proprii 

0.2 

C 

Investiții în transport, 
mecanisme, utilaje, 
aparate și 
echipamente 

    671.8     

1 

schimbarea pompei de 
la stația de pompare 
de treapta 1 (SP1 - 
stația de captare  a 
apei) (Q=500m³/h; 
H=40m. Col apă) 

procurarea unor pompe 
noi, care ar diminua 
riscul de a sista 
captarea apei din caza 
defecțiunii pompei; 
captare continuă în 
regim autonom al apei 
brute, etc. 

2 500.0 

bugetul 
local -1 
buc., 
proiect 
investițional 
- 1buc. 

75.0 

2 

procurarea și 
instalarea pompei 
pentru amestecului de 
coagulant AL2SO4 
(Q=10m³/h, H=5 bar) 

înlocuirea pompei cu 
termenul de exploatare 
expirat, care diminua 
riscul de stoparea 
activității din motivul 
defecțiunii pompei 

1 150.0 
surse 
proprii/gran
t/BPM 

22.5 

3 

Schimbarea 
branșamentelor la 
blocuri locative str. V. 
Stroiescu 35, str. C. 
Negruzzi 119, str. 
Sanatoriului 2., str. M. 
Șolohov 30. 

reducerea avariilor la 
blocurile locative și 
diminuarea înecării 
subsolurilor cu apă, 
reducerea numărului 
întreruperilor cauzate 
de avarieri 

4 un. 21.8 
proiect 
investițional 

3.3 

D 
Investiții în clădiri și 
construcții 

    554.0     

1 

Proiectare și reparația 
acoperișului Stației de 
pompare a apei de 
treapta 3 (SP3) 

acoperișul reparat, 
economii în încălzirea 
clădirii, condiții de 
muncă mai bune pentru 
salariați etc.  

240 
m² 

336.0 
surse 
proprii 

5.0 

2 
Reparația sălii de 
ședință la stația de 
tratare a apei 

reparația sălii de 
ședință 

1 200.0 
surse 
proprii 

3.0 

3 
Reparația încăperii de 
baie 8m² 

încăperile reparate, 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă 

1 8.0 
surse 
proprii 

0.5 

4 
Reparația încăperilor 
blocului administrativ 
78m² 

încăperile reparate, 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă 

1 10.0 
surse 
proprii 

2.0 
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Planul de investiții este unul optimist în comparație cu situația financiară actuală a companiei. 

Investițiile planificate din surse proprii se referă în principal la reparații.  

Cu toate că situația financiară a întreprinderii s-a îmbunătățit în ultimii doi ani, creșterea întreprinderii 

nu este suficientă pentru a finanța din surse proprii investiții mai serioase, atât în echipamente și utilaje, 

mașini cât și în sistemul de alimentare cu apă și canalizare. 

 

XI. PREVIZIUNI FINANCIARE 

XI.1 Premisele previziunii financiare 

Pentru a evalua fezabilitatea financiară a planului de afaceri, au fost estimate veniturile operaționale, 
costurilor operaționale și costurile de investiții ale S.A. ”Apă-Canal Cahul”. Prognozele financiare 
privind activitatea ACC au fost dezvoltate pentru perioada 2019-2022, luând în considerare măsurile 
și acțiunile cuprinse în planul de afaceri. Se consideră ca an de bază pentru estimarea veniturilor și 
costurilor anul 2017 și 2018 (cu date disponibile până la 14 februarie 2019), iar valoarea indicatorilor 
este prezentată în Lei moldovenești (MDL). 

În elaborarea previziunilor financiare s-a ținut cont de următoarele premise:  

✓ Conectarea abonaților noi la serviciul de alimentare cu apă începând cu anul 2019, prin 
preluarea serviciilor din localitățile Lebedenco, Ursoaia și Hutulu și începând cu anul 2020 din 
localitățile Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca; 

✓ Creșterea lentă anuală a volumului de servicii prestate de apă în mărime medie de 1% anual 
și canalizare, conform creșterii medii înregistrate în ultimii ani;  

✓ Consumul specific pe cap de locuitor pentru populație a fost prognozat la nivelul anului 2018 la 
67,9 l/pers./zi; 

✓ Începând cu anul 2019 fondul de salarizare a fost modificat cu creșteri de salarii rezultați din 
noua organigramă și noile state de personal. Totodată se prognozează o creștere anuală a 
salariului egală cu creșterea salariului mediu pe țară, în conformitate cu prognoza indicatorilor 
macroeconomici efectuată de Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a Republicii Moldova; 

✓ Creșterea prețurilor la energia electrică se prognozează la 5% anual; 

✓ Coeficientul prețurilor pe consum se prognozează la un nivel de creștere de 5% anual, în 
conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici efectuată de MEI; 

✓ Creșterea prețurilor la materiale și serviciile prestate de terți se indexează anual cu coeficientul 
prețurilor de consum; 

✓ Uzura mijloacelor fixe primite ca donații, subvenții și cu titlu gratuit nu se include în calculul 
costurilor operaționale pentru calcularea tarifelor; 

✓ Cheltuielile de distribuție și cheltuielile administrative se repartizează între serviciile prestate 
proporțional volumului de servicii. Astfel, 65,2% din costuri sunt atribuite serviciului de 
alimentare cu apă și respectiv 34,8% serviciului de canalizare. 

 

 

XI.2 Prognoza privind veniturile operaționale 

Calcularea veniturilor operaționale s-a efectuat în baza cererii pentru serviciile de apă și de canalizare, 

având în vedere volumul de apă facturat și tariful calculat pentru apă, și respectiv volumul de ape uzate 

colectate și tariful calculat pentru canalizare.  
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Tabelul  29 Estimarea veniturilor, MDL 

Venituri operaționale 
2018 2019 2020 2021 2022 

Estimativ previzionat 

Tariful mediu per m3 de apă, lei 15.30 17.24 17.26 18.13 19.15 

Volum de apă facturat, m3 1,097,749 1,146,934 1,222,400 1,235,307 1,248,502 

Venituri din prestarea serviciului de apă 16,922,034 19,769,508 21,094,782 22,397,185 23,912,308 

Tariful mediu per m3 de apă uzată, lei 9.25 11.59 12.13 12.81 13.60 

Volum de ape uzate facturat, m3 784,019 798,146 804,385 812,530 820,765 

Venituri din prestarea serviciului de 
canalizare 

7,284,770 9,249,614 9,761,069 10,408,702 11,164,969 

Total venituri 24,206,805 29,019,122 30,855,851 32,805,887 35,077,276 

Veniturile din prestarea serviciului de alimentare cu apă vor crește în 2022 cu 4,1 mln lei comparativ 
cu 2019. Această creștere va fi influențată de majorarea tarifului mediu de la 17,24 lei/ m3 de apă în 
2019 la 19,15 lei/m3 de apă în 2022. 

Veniturile din prestarea serviciului de canalizare vor crește cu 1,9 mln lei, de la 9,3 mln lei în 2019 la 
circa 11,2 mln lei în 2022. Această creștere va fi influențată de majorarea tarifului mediu de la 11,59 
lei/ m3 de apă uzată în 2019 la 13,60 lei/m3 de apă uzată în 2022. 

XI.3 Prognoza privind costurile operaționale 

Costurile operaționale privind serviciul de alimentare cu apă pentru perioada de prognoză (2019-2022) 
au fost estimate în baza costurilor operaționale înregistrate de către operator în anul 2017 și 2018 
pentru serviciul de alimentare cu apă, ajustate cu creșterea costurilor pentru întreținerea și exploatarea 
sistemelor de apă. De asemenea, la estimarea costurilor operaționale s-a luat în considerație creșterea 
anuală a salariului, nivelul anual de inflație și modificarea uzurii mijloacelor fixe.  

Pentru perioada prognozată 2019-2022 se estimează o creștere a costurilor operaționale cu 3 mln lei, 
de la 18,7 mln lei în 2019 la circa 23 mln lei în 2022. Această creștere este influențată în principal de 
creșterea costurilor salariale, creșterea costurilor pentru energia electrică și materiale, precum și 
creșterea costurilor de distribuție și administrative. Estimarea costurilor operaționale privind serviciul 
de alimentare cu apă pentru primii 4 ani de activitate, se prezintă în tabelul de mai jos: 

Tabelul  30 Estimarea costurilor operaționale privind serviciul de alimentare cu apă, lei 

Articol de cheltuieli 
Efectiv Estimat Prognoze 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Costuri operaționale             

Cheltuieli de personal 3 943 221 3 943 221 7 332 475 7 889 743 8 599 820 9 434 002 

~Remunerare personal 2 899 802 2 899 802 5 306 363 5 709 646 6 223 514 6 827 195 

~Plăți privind ajutorul material 232 672 232 672 411 699 442 988 482 857 529 694 

~Plăți privind foile de boala din 
contul angajatorului 

13 333 13 333 32 899 35 400 38 586 42 329 

~Contribuții asigurări sociale  666 954 666 954 1 322 721 1 423 248 1 551 340 1 701 820 

~Contribuții asigurări medicale 130 460 130 460 258 793 278 462 303 523 332 965 

Energie electrică 3 030 403 3 181 924 3 286 927 3 685 960 3 870 258 4 063 771 

Uzura mijloacelor fixe 1 492 844 1 309 755 1 277 155 1 136 993 1 113 745 1 100 706 

Materiale 919 205 965 166 997 016 1 118 054 1 173 956 1 232 654 

OMVSD 4 833 5 075 5 242 5 879 6 173 6 481 

Uzura OMVSD -12 092 0  0 0 0 0 

Servicii acordate de terți 41 484 43 558 44 996 50 458 52 981 55 630 

Cheltuieli servicii auxiliare 2 632 985 2 651 405 399 582 448 091 470 496 494 020 

Cheltuieli administrative  1 738 249 1 832 892 4 009 482 4 259 754 4 564 808 4 922 041 

Cheltuieli de distribuție 944 736 946 441 560 564 604 952 657 634 719 247 

Alte cheltuieli operaționale 748 300 785 715 811 644 910 177 955 686 1 003 470 

Total cheltuieli 15 484 169 15 665 152 18 725 083 20 110 062 21 465 557 23 032 024 
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Costurile de personal sunt estimate începând cu anul 2019, ținând cont de structura organizatorică 
nouă și de creșterea fondului salarial al personalului. De asemenea, pentru perioada 2019-2022 s-a 
prognozat o creștere în medie cu 8% anual a costurilor de personal, ce corespunde cu creșterea 
salariului mediu pe țară, în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici efectuată de 
Ministerul Economiei a RM. Pe lângă estimarea remunerării personalului au fost estimate și plățile 
privind ajutorul material al angajaților, care se estimează în valoare de 1 salariu tarifar anual din 
remunerarea personalului. De asemenea, în costurile de personal se includ contribuțiile privind 
asigurările sociale în mărime de 23% și contribuțiile de asigurări medicale în valoare de 4,5 % din 
costurile de remunerare a muncii.  

Costurile privind energia electrică, costurile materiale și serviciilor prestate de terți sunt estimate 
în baza costurilor din anul 2017, 2018 și ajustate cu coeficientul de majorare a volumului de servicii 
prestate. Aceste costuri pentru perioada 2019-2022 au fost ajustate anual cu coeficientul mediu de 
inflație în valoare de 5%. 

Uzura mijloacelor fixe pe obiectele primite ca donații, subvenții și cu titlu gratuit nu au fost incluse in 
costurile operaționale deoarece pentru determinarea tarifului la serviciul de alimentare cu apă aceste 
costuri nu se includ.  

Costurile administrative au fost estimate ținând cont de structura organizatorică nouă și creșterea 
fondului salarial al personalului. Ponderea pe articole de cheltuieli din totalul cheltuielile administrative 
o constituie: costurile privind personalul administrativ– 76,2%, impozitele și taxele – 19,1% și servicii 
acordate de terți  – 2,3%. Costurile de personal au fost majorate anual cu creșterea salariului mediu 
prognozat, iar costurile de materiale și alte costuri administrative au fost ajustate anual cu coeficientul 
de inflație. În perioada 2019-2022 cheltuielile administrative pentru serviciul de apă se vor majora 
gradual, cu circa 1,4 mln lei în 2022 în raport cu 2019. Cheltuielile administrative au fost repartizate 
între serviciul de alimentare cu apă și serviciul de canalizare proporțional volumului de servicii prestate. 
Ca urmare, 65,2% din costurile administrative au fost atribuite serviciului de alimentare cu apă și 
respectiv 34,8% au fost atribuite serviciului de canalizare.  

Costurile de distribuție au fost estimate luând în considerație structura organizatorică nouă și 
creșterea fondului salarial al personalului. Costurile de distribuție sunt compuse în principal de costurile 
privind personalul – 93%, omvsd – 2,7% și alte costuri comerciale – 3,5%. Costurile de personal au 
fost majorate anual cu creșterea salariului mediu prognozat, iar costurile de materiale și alte costuri 
comerciale au fost ajustate anual cu coeficientul de inflație. În perioada 2019-2022 cheltuielile de 
distribuție pentru serviciul de apă se vor majora gradual, cu 243,4 mii lei mai mult față de 2019. 
Cheltuielile de distribuție au fost repartizate între serviciul de alimentare cu apă și serviciul de 
canalizare proporțional volumului de servicii prestate. Prin urmare, 65,2% din costurile de distribuție 
au fost atribuite serviciului de alimentare cu apă și respectiv 34,8% serviciului de canalizare 

Estimarea costurilor operaționale privind serviciul de canalizare 

Costurile operaționale privind serviciul de canalizare au fost estimate în baza costurilor operaționale 
înregistrate de către operatorul AAC în anul 2017 și 2018 pentru serviciul de canalizare, ajustate cu 
creșterea anuală a salariului, nivelul anual de inflație și modificarea uzurii mijloacelor fixe.  

Pentru perioada 2019-2022 se estimează o creștere a costurilor operaționale pentru serviciul de 
canalizare cu 2.01 mln lei, de la 8,84 mln lei în 2019 la circa 10,85 mln lei în 2022. Această creștere 
este influențată în principal de creșterea costurilor salariale, creșterea costurilor pentru energia 
electrică și materiale precum și creșterea costurilor de distribuție și administrative. Estimarea costurilor 
operaționale privind serviciul de canalizare pentru primii 4 ani de activitate, se prezintă în tabelul de 
mai jos. 
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Tabelul  31 Estimarea costurilor operaționale privind serviciul de canalizare, lei 

Articol de cheltuieli 
Efectiv Estimat Prognoze 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cheltuieli de personal 3 052 258 3 052 258 4 018 938 4 324 378 4 713 572 5 170 788 

~Remunerare personal 2 249 713 2 249 713 3 081 410 3 315 597 3 614 001 3 964 559 

~Plăți privind ajutorul material 169 369 169 369 239 209 257 389 280 554 307 768 

~Plăți privind foile de boala din 
contul angajatorului 

14 536 14 536 19 105 20 557 22 407 24 580 

~Contribuții asigurări sociale  517 434 517 434 768 136 826 515 900 901 988 289 

~Contribuții asigurări medicale 101 206 101 206 150 288 161 709 176 263 193 361 

Energie electrică 646 826 679 168 713 126 748 782 786 222 825 533 

Uzura mijloacelor fixe 790 699 713 330 697 623 672 751 672 161 671 334 

Materiale 21 157 22 215 23 326 24 492 25 717 27 003 

Servicii acordate de terți 121 127 134 140 147 155 

OMVSD 0 0 0 0 0 0 

Uzura OMVSD 22 142 22 142 23 249 24 411 25 632 26 914 

Cheltuieli servicii auxiliare 1 405 336 1 415 167 213 274 239 165 251 123 263 680 

Cheltuieli de distribuție 504 245 505 156 299 197 322 889 351 007 383 893 

Cheltuieli administrative  927 777 978 292 2 140 031 2 273 611 2 436 431 2 627 101 

Alte cheltuieli operaționale 452 060 474 663 474 663 498 396 523 316 549 482 

Total cheltuieli 7 822 622 7 862 518 8 842 769 9 386 405 10 065 882 10 853 649 

Costurile de personal sunt estimate începând cu anul 2019, ținând cont de structura organizatorică 
nouă și de creșterea fondului salarial al personalului. De asemenea, pentru perioada 2019-2022 s-a 
prognozat o creștere în mediu cu 8% anual a costurilor de personal, ce corespunde cu creșterea 
salariului mediu pe țară, în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici efectuată de 
Ministerul Economiei a RM. Pe lângă estimarea remunerării personalului au fost estimate și plățile 
privind ajutorul material al angajaților, care se estimează în valoare de 1 salariu tarifar anual din 
remunerarea personalului. De asemenea, în costurile de personal se includ contribuțiile privind 
asigurările sociale în mărime de 23% și contribuțiile de asigurări medicale în valoare de 4,5 % din 
costurile de remunerare a muncii.  

Costurile privind energia electrică, costurile materiale și serviciilor prestate de terți sunt estimate 
în baza costurilor din anul 2017 și 2018. Aceste costuri pentru perioada 2019-2022 au fost ajustate 
anual cu coeficientul mediu de inflație în valoare de 5%. 

Uzura mijloacelor fixe pe obiectele primite ca donații, subvenții și cu titlu gratuit nu au fost incluse in 
costurile operaționale deoarece pentru determinarea tarifului la serviciul de alimentare cu apă aceste 
costuri nu se includ.  

Cheltuielile de distribuție pentru serviciul de canalizare sunt estimate în mărime de 34,8% din totalul 
cheltuielilor de distribuție. În perioada prognozată 2019-2022, aceste costuri se vor majora treptat cu 
84,7 mii lei în 2022 față de 2019. 

De asemenea, cheltuielile administrative pentru serviciul de canalizare sunt estimate în mărime de 
34,8% din totalul cheltuielilor administrative. În perioada 2019-2022, cheltuielile administrative se vor 
majora gradual cu circa 487,1 mii lei în 2022 față de 2019. 

 

XI.4 Prognozele volumului de apă facturată 

Estimarea volumului de apă facturat pentru perioada 2018-2022, s-a efectuat reieșind din analiza 
volumelor de apă pentru anul 2017 și 2018(cele disponibile la 14 februarie 2019) și ținând cont de 
volumele de apă facturate pentru fiecare localitate în parte. De asemenea, în scopul estimării volumului 
de apă facturat pentru perioadele viitoare, s-a efectuat analiza tendinței consumului specific de apă pe 
cap de locuitor pentru perioada 2014-2018, care se prezintă în tabelul de mai jos: 

 



Plan de management al S.A.” Apă - Canal Cahul” 2019 - 2022 Pagina 66 din 84 

Tabelul  32 Consumul specific de apă pe cap de locuitor 

Indicator 2014 2015 2016 2017 
Estimativ  

2018 

Serviciul de alimentare cu apă           

Numărul de gospodării conectate la serviciul de 
alimentare cu apă, gospodării 

13 826 14 661 14 606 14 732 15 495 

Numărul de persoane conectate la serviciul de apă, 
persoane  

33 675 35 709 35 575 35 882 37 741 

Volumul total de apă realizat (facturat), mii m3/an  948,8 1074,1 1056,4 1039,2 1 106,36 

~ Populație, m3/an 791,3 906,1 882,1 822,2 922,57 

~ Agenți economici, m3/an  42,4 46,3 47,2 83,7 138,87 

~ Instituții bugetare, m3/an  115,1 121,7 127,1 133,3 44,92 

Consum specific, l/zi/p 77,19 82,41 81,36 79,35 80,31 

 ~ Populație, l/zi/p 65,27 70,48 68,88 63,65 67,90 

~ Agenți economici, l/zi/p 3,50 3,60 3,69 6,48 10,22 

~ Instituții bugetare, l/zi/p 9,49 9,47 9,92 10,32 3,31 

În urma analizei efectuate, consumul specific de apă pe cap de locuitor în ultimii ani înregistrează un 
mediu la nivelul de 80,12 l/zi/p. Consumul populației înregistrează un consum de 67,90 l/zi. Prin 
urmare, creșterea volumului de apă furnizat  nu este influențată de creșterea consumului specific pe 
cap de locuitor, dar de creșterea numărului de consumatori (conectări noi). În previziuni a fost estimat 
un consum al populației pe cap de locuitor de 67,9 l/zi consumul estimativ pentru anul 2018. 

 

Tabelul  33 Previziune nr. abonați și a volumului de apă facturate - mii m3 

Denumirea UM 
2018 2019 2020 2021 2022 

Estimat previzionat 

Serviciul de ALIMENTARE CU APĂ  

Numărul de abonați persoane fizice (populația) 
apartamente în blocuri 

nr 7,801 7,817 7,832 7,848 7,864 

              

Numărul de abonați persoane fizice (populația) 
case la curte 

nr 7,694 8,261 9,410 9,504 9,599 

Numărul de abonați persoane juridice  (instituții 
bugetare) 

nr 53 55 58 60 63 

Numărul de abonați persoane juridice (agenți 
economici) 

nr 533 557 583 609 636 

Total abonați alimentare cu apă nr 16,081 16,689 17,882 18,021 18,161 

              

Volumul facturat de servicii de alimentare cu 
apă, inclusiv pentru:  

          
  

Populația mii m3 922.6 957.2 1,026.5 1,033.1 1,039.7 

Instituțiile bugetare mii m3 44.9 45.5 46.1 46.7 47.3 

Agenții economici mii m3 138.9 144.2 149.8 155.6 161.6 

Subtotal volumul facturat de servicii de 
alimentare cu apă 

mii m3 1,106.4 1,146.9 1,222.4 1,235.3 1,248.5 

 

Pentru serviciul de alimentare cu apă previziunea numărului de noi conectări și a volumului de apă 
consumat a fost estimată reieșind din următoarelor aspecte: 

✓ Abonații din  apartamente orașului Cahul nu vor avea o tendință accentuată de creștere, s-a 
previzionat  conectarea în următorii 4 ani doar a apartamentelor ce au fost deconectare și/sau 
a celor în care nu au fost locatari, respectiv o creștere de 0,2% anual;  

✓ Conectarea abonaților noi (gospodării) la serviciul de alimentare cu apă începând cu anul 2019 
din localitățile Lebedenco, Ursoaia și Hutulu și începând cu anul 2020 din localitățile Pelinei, 
Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca ca urmare a măsurilor investiționale care sunt 
în proces de implementare de către donatorii străini; 
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✓ Abonații case la curte vor avea o creștere medie de 1% anual, datorită conectării 
consumatorilor din localitățile rurale; 

✓ Abonații instituții bugetare vor avea o creștere minoră reflectată în câteva unități per an și 
agenții economici vor avea o creștere de 4,4% pe an;  

✓ Consumul specific de servicii de alimentare cu apă per abonat lunar păstrează tendința anilor 
precedenți și s-a previzionat în diapazonul 5,11-5,48m3/abonat/lună; 

✓ Consumul de servicii pentru agenții economici și instituțiile bugetare a păstrat tendința anilor 
precedenți cu o ușoară creștere. 

 

Tabelul  34 Situația volumului de servicii de canalizare facturate 

Denumirea UM 
2018 2019 2020 2021 2022 

Estimat previzionat 

Serviciul de CANALIZARE            

Numărul de abonați persoane fizice 
(populația) apartamente în blocuri 

nr 7,722 7,799 7,877 7,956 8,036 

Numărul de abonați persoane fizice 
(populația) case la curte 

nr 953 970 988 1,006 1,024 

Numărul de abonați persoane juridice  
(instituții bugetare) 

nr 38 38 38 38 38 

Numărul de abonați persoane juridice (agenți 
economici) 

nr 439 453 468 484 500 

Total abonați canalizare nr 9,152 9,261 9,372 9,484 9,597 

              

Volumul facturat de servicii de canalizare, 
inclusiv pentru:  

          
  

Populația mii m3 509.6 515.1 520.7 526.4 532.2 

Instituțiile bugetare mii m3 37.8 35.9 34.1 34.1 34.1 

Agenții economici mii m3 239.8 242.2 244.6 247.1 249.6 

Subtotal volumul facturat de servicii de 
canalizare 

mii m3 787.2 798.1 804.4 812.5 820.8 

 

Pentru serviciul de canalizare previziunea numărului de noi conectări și a volumului de apă consumat 
a fost estimată reieșind din următoarelor aspecte: 

✓ Abonații din apartamente orașul Cahul nu vor avea o tendință accentuată de creștere, s-a 
previzionat  conectarea în următorii 4 ani doar a apartamentelor ce au fost deconectare și/sau 
a celor în care nu au fost locatari, respectiv o creștere de 0,8-1% anual; 

✓ Abonații case la curte la fel nu vor avea o creștere accentuată. S-a previzionat o creștere de 
noi conectări de 1,8% anual;  

✓ Abonații instituții bugetare păstrează tendința anilor precedenți și agenții economici vor avea o 
creștere minoră reflectată în câteva unități per an;  

✓ Consumul specific de servicii de canalizare per abonat lunar păstrează tendința anilor 
precedenți și s-a previzionat în diapazonul 4,8-4,9m3/abonat/lună; 

✓ Consumul de servicii pentru agenții economici și instituțiile bugetare a păstrat tendința anilor 
precedenți.  
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XI.5 Prognoza tarifelor  

Estimarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare s-a efectuat în conformitate cu 
”Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate” aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 271 din 18.12.2014. 

Estimarea tarifelor s-a efectuat în baza costurilor operaționale înregistrate de operator la care se 
adaugă fondul de rulment și rentabilitatea operatorului și se raportează la volumul de servicii prestat.  

Calculul tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă pentru primii 4 ani de activitate a operatorului 
regional se prezintă în tabelul următor: 

Tabelul  35 Calculul tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă 

Indicator  2018 2019 2020 2021 2022 

Costuri operaționale serviciul de 
apă,  lei 

 
15 665 152 18 725 083 20 110 062 21 465 557 23 032 024 

Fondul de rulment, lei  41 493 50 432 54 840 58 825 63 391 

Rentabilitate   1 059 743 993 994 929 880 872 803 816 893 

Volumul de apă facturat, m3  1 106 356 1 146 934 1 222 400 1 235 307 1 248 502 

Tariful mediu pentru un m3 de 
apă, lei 

 
15,30 17,24 17,26 18,13 19,15 

 

În perioada prognozată tariful la serviciul de alimentare cu apă va crește gradual de la 17,24 lei/m3 în 
2019 la 19,15 lei/m3 în 2022.  

Calculul tarifelor pentru serviciul de canalizare pentru primii 4 ani de activitate se prezintă în tabelul de 
mai jos: 

Tabelul  36 Calculul tarifelor pentru serviciul de canalizare 

Indicator 2018 2019 2020 2021 2022 

Costuri operaționale serviciul de 
canalizare,  lei 

7 862 518 8 842 769 9 386 405 10 065 882 10 853 649 

Fondul de rulment, lei 20 664 22 851 24 442 26 341 28 541 

Rentabilitate  419 014 383 994 350 221 316 479 282 778 

Volumul de ape uzate facturat, m3 792 093 798 146 804 385 812 530 820 765 

Costul unui m3 de ape uzate 
recepționate, lei 

10,0 11,1 11,7 12,4 13,3 

Tariful mediu pentru un m3 de ape 
uzate, lei 

9,20 11,59 12,13 12,81 13,60 

Conform calculelor prezentate, tariful mediu la serviciul de canalizare va crește gradual de la 11,59 lei 
per m3 de ape uzate în 2019 la 13,60 lei per m3 de ape uzate în 2022.  

XI.6 Suportabilitatea tarifului 
Suportabilitatea tarifelor reprezintă cheltuielile suportate de către gospodăriile casnice pentru serviciile 
de apă și de canalizare, comparativ cu veniturile medii disponibile ale populației. Pentru țările din 
Europa de Est, se consideră că pragul de suportabilitate acceptat pentru serviciile de apă și de 
canalizare este de 4%. Tarifele care s-ar situa la un nivel suportabil pentru populație dar și un nivel 
satisfăcător pentru întreprindere ar fi de 2,5%, fiind departe de nivelul actual de 1,5%-1,6%. 

Tariful trebuie cel puțin să acopere costurile de exploatare și costurile de întreținere și nu trebuie să 
depășească nivelul costurilor operaționale și costurilor de capital (amortizarea activelor fixe). În cazul 
în care tariful calculat este mai mare decât tariful accesibil, Administrațiile Publice Locale trebuie să 
propună subvenții la tarif. Suportabilitatea tarifului este raportul costurilor pentru serviciile de apă și de 
canalizare la venitul disponibil al populației, exprimată în procente.  

Pentru toată perioada de prognoze financiare rata de suportabilitate a tarifelor va fi între 2,4 % și 2,2 
%, și nu va depăși limitele ratei de suportabilitate general acceptate, în mărime de 4%. Reprezentarea 
grafică a ratei de suportabilitatea a tarifelor se prezintă în figura de mai jos: 
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Graficul nr.  15 Previziunea gradului de suportabilitate a tarifelor 

 

XII. ANALIZA DIAGNOSTIC ȘI ACȚIUNI PENTRU VIITOR 

XII.1 Rezumat 

Prezenta analiză a fost efectuată de către un grup de experți (în continuare „Consultant") în cadrul ToR 
pentru o consultanță pe termen scurt a proiectului GIZ "Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova" - pentru "Dezvoltarea capacității S.A. ”Apă-Canal Cahul” în domeniul Planificării 
Strategice, Dezvoltării Instituționale și Managementului Resurselor Umane", în scopul efectuării analizei 
diagnostic a activității S.A. ”Apa-Canal Cahul”. în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare stabilite în 
Planul de Afaceri pentru dezvoltarea SA „Apă-Canal Cahul” elaborat în mai 2017 și evaluarea a 6 
indicatori de performanță.  

În urma concluziilor făcute, Consultantul a făcut și recomandări privind redresarea situației pentru atingerea 
obiectivelor stabilite. De asemenea, Consultantul a propus alte soluții în calea atingerii obiectivelor trasate, 
diferite de cele propuse în Planul de Afaceri. 

Studiul s-a desfășurat în perioada 27 decembrie 2018 – l6 ianuarie 2019 şi cuprinde perioada de activitate 
a întreprinderii pentru anii 2016 - 2018.  

Analiza diagnostic s-a efectuat pentru 5 compartimente: instituțional, managerial, operațional, comercial şi 
financiar. 

Consultantul a dat apreciere obiectivelor realizate în procente față de nivelul planificat ca 100%.  

Opiniile exprimate în prezentul text aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctual de vedere al GIZ. 

XII.2 Diagnostic instituțional 

În Planul de Afaceri pentru dezvoltarea SA “Apă-Canal Cahul”, elaborat în mai 2017, au fost propuse 
8 puncte în calitate de obiective instituționale: 

XII.2.1 Furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în orașul Cahul, 
satele Roșu, Crihana Veche și comuna Manta, conform standardelor de înaltă calitate, 
dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale, mediul înconjurător, securitatea 
şi sănătatea tuturor partenerilor.  

Atingerea acestui obiectiv este condiționată de  implementarea cadrului instituțional, aprobat prin  
deciziile autorităților deliberative din unitățile administrativ-teritoriale Cahul, Roșu, Crihana Veche și 
Manta.  

Potrivit modelului instituțional propus, operatorul comun(regional) va fi înființat prin reorganizarea 
Întreprinderii Municipale “Apă - Canal Cahul” în societate pe acțiuni, urmată de majorarea capitalului 
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social al acesteia prin aporturi de capital ale unităților administrativ-teritoriale Roșu, Crihana Veche, 
Manta și Consiliul raional Cahul.  

Concluzie: Obiectiv realizat  la 50%. 

Deoarece nu s-a ținut cont la etapa de transformare de prevederile Legii RM privind societățile pe acțiuni 
nr. 1134-XIII din 02.04.1997 procedura de înregistrare a emisiei de acțiuni nu a putut fi realizată. Tot la 
etapa de reorganizare nu au fost respectate cerințele legale de elaborare și aprobare a contractului de 
constituire, alegerii reprezentantului acționarilor în societatea pe acțiuni, transmiterii activelor și pasivelor 
către consiliul municipal. Până la moment, bunurile domeniului public gestionate de întreprindere, nu au 
fost evaluate și respectiv luate la evidența contabilă. Consiliile locale, semnatare a Acordului de Cooperare, 
nu au primit decizii de a deveni acționari în SA „Apă-Canal Cahul”. 

Se recomandă: 

✓ consiliul municipal Cahul, în calitate de unic acționar, să desemneze reprezentantul său  în 
societatea pe acțiuni (conform art.161 p. (7) din Codul civil. Cartea întâi). Reprezentantul 
consiliului municipal va petrece adunările acționarilor. Reprezentantul consiliului municipal va 
activa în baza ”Regulamentului cu privire la reprezentarea consiliului municipal în societatea pe 
acțiuni”, elaborat și aprobat prin decizia consiliului municipal; 

✓ adunarea acționarilor, în persoana reprezentantului consiliului municipal, în baza deciziei 
consiliului municipal, va face schimbări în Statutul Societății pe  

Acțiuni în art.8 și art.11 aducându-le în concordanță cu atribuțiile adunării generale a acționarilor 
și a consiliului societății prevăzute în art.50 și art.65 din  Legea nr.1134 privind societățile pe 
acțiuni; 

✓ adunarea acționarilor, în persoana reprezentantului consiliului municipal, în baza deciziei 
consiliului municipal, va face modificări în Statutul Societății pe Acțiuni în art.14 aducându-le în 
concordanță cu atribuțiile prevăzute în art.69 și art.70 din Legea nr.1134 privind Societățile pe 
Acțiuni, privind desemnarea consiliului director al societății în calitate de organ executiv, în frunte 
cu directorul general asistat de doi directori – director tehnic și director financiar. Directorii 
respectivi se aleg în bază de concurs și au contract de muncă încheiat cu consiliul societății pe 
același termen determinat;  

✓ operatorul va prezenta consiliului municipal inventarierea totală a patrimoniului gestionat de 
întreprinderea municipală (în conformitate cu p.3 din Regulamentul privind inventarierea, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012), separat pe liste de proprietate 
–patrimoniu de domeniul public și patrimoniu de domeniul public-privat; 

✓ consiliul municipal Cahul va lua o decizie de evaluare a tuturor activelor la valoarea de piață, 
apoi va fi recalculată valoarea activelor nete la momentul reorganizării; 

✓ după aprecierea activelor nete, la momentul reorganizării ,va fi primită decizia de corectare a 
fondului statutar al întreprinderii municipale; 

✓ operatorul, în baza datelor obținute în urma procedurilor efectuate, enumerate mai sus, va 
perfecta bilanțul contabil al întreprinderii municipale de reorganizare; 

✓ operatorul va transmite în baza actului de transmitere către consiliul municipal a întregului 
patrimoniu a întreprinderii municipale și bilanțul contabil de reorganizare a întreprinderii 
municipale; 

✓ consiliul municipal va aproba contractul de constituire a societății pe acțiuni; 

✓ consiliul municipal Cahul va asigura înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și 
efectuarea primelor înscrieri în registrul acționarilor în conformitate cu prevederile art.38 din 
Legea nr.1134 privind Societățile pe acțiuni;  

✓ consiliile locale Roșu, Crihana Veche, Manta, Pelenei, Lebedenco, Găvănoasa, Alexandru Ioan 
Cuza, Consiliul raional Cahul în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare, vor adopta 
decizii despre participarea în calitate de acționari în SA “Apă-Canal Cahul” cu alocarea sumelor 
de bani pentru procurarea acțiunilor și vor depune cereri către Consiliul SA “Apă-Canal Cahul” 
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prin care vor exprima solicitarea din partea APL de a deveni acționar; 

✓ consiliul local Crihana Veche să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare cu S.A. ”Apă-Canal Cahul”. 

 

XII.2.2. Furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în condiții de 
calitate și continuitate, eficiență, economicitate şi eficacitate, cu protejarea proprietății publice 
împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei. 

Pentru desfășurarea activității, S.A. ”Apă-Canal Cahul” deține și utilizează bunuri, grupate în bunuri de 
retur (publice), bunuri de preluare și bunuri proprii. 

S.A. ”Apă-Canal Cahul” are obligația identificării acestor categorii de bunuri și înregistrarea conform 
prevederilor de contabilitate reglementate în legislația în vigoare. Bunurile de preluare şi bunurile 
proprii sunt şi rămân în proprietatea operatorului, pe când bunurile de retur (publice) sunt supuse 
inventarierii anuale și se evidențiază distinct, în patrimoniul operatorilor, conform legislației în vigoare. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 50%. 

Deoarece,  procedura de reorganizare a operatorului nu a fost executată cu respectarea prevederilor 
legislației în vigoare, la moment în bilanțul contabil a operatorului se regăsesc bunurile publice a 
consiliului municipal Cahul (bunuri de retur) la care se calculează amortizarea. Bunurile respective 
trebuiau transmise către consiliu din întreprinderea municipală, reevaluate și transmise către operator 
în gestiune economică. Operatorul trebuia aceste bunuri,  în baza actului de predare-preluare, să le ia 
la evidența contabilă la cont extra bilanțier. Nerespectarea acestor cerințe complică activitatea 
întreprinderii în domeniul evidenței contabile.  

Se recomandă: 

✓ operatorul va prezenta consiliului municipal inventarierea totală a patrimoniului gestionat de 
întreprinderea municipală (în conformitate cu p.3 din Regulamentul privind inventarierea, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012), separat pe liste de proprietate 
–patrimoniu de domeniul public și patrimoniu de domeniul public-privat; 

✓ consiliul municipal Cahul va lua o decizie de evaluare a tuturor activelor la valoarea de piață; 

✓ consiliul municipal Cahul, prin actul de predare-preluare, va transmite operatorului bunuri de 
domeniu public în gestiune economică; 

✓ operatorul, în baza datelor obținute în urma procedurilor efectuate, enumerate mai sus, va 
corecta bilanțul contabil al întreprinderii. 

 

XII.2.3. Dezvoltarea unei companii puternice și viabile, printr-un management participativ, 
realizat între organele de conducere, de administrare și control a Societății. 

Dezvoltarea unei  companii mari și puternice este condiționată de existența unui management 
profesionist, realizat de către organele de conducere ale companiei.  

Concluzie: Obiectiv realizat la 70%. 

Se recomandă: 

✓ Consiliul societății SA “Apă-Canal Cahul” să aprobe indicatorii de performanță a operatorului pe 
perioada de patru ani, cu monitorizarea lor semestrială și ajustarea lor după elaborarea Planului 
de Afaceri a întreprinderii pentru fiecare an; 

✓ operatorul de servicii, în baza indicatorilor aprobați de Consiliul de Administrare pe întreprindere, 
să elaboreze indicatorii de performanță și calitate pentru fiecare primărie, să le aprobe la 
ședințele consiliilor locale ca parte componentă a Contractele de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare; 
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✓ Consiliile locale municipiul Cahul, Roșu, Crihana Veche, Manta, Pelenei, Lebedenco, 
Găvănoasa, Alexandru Ioan Cuza să negocieze cu operatorul și să aprobe la ședințele 
Consiliilor locale indicatorii de performanță și calitate.  

 

XII.2.4. Asigurarea desfășurării activităților  S.A. ”Apă-Canal Cahul” în conformitate cu 
obligațiile stabilite în Statut, impuse prin legislația în vigoare, precum şi cu respectarea cadrului 
normativ intern. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 100%. 

XII.2.5. Crearea unei organizații mai flexibile şi eficiente care să fie capabilă să se adapteze la 
schimbările şi provocările viitoare; necesitatea revizuirii statelor de personal în perspectiva  
extinderii ulterioare a Societății. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 100%. 

XII.2.6. Revizuirea raporturilor juridice dintre operator și consumator, prin încheierea și 
înregistrarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 100%. 

XII.2.7. Asigurarea continuității serviciului şi funcționării sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare în condiții de siguranță şi la parametrii ceruți prin normele şi prescripțiile tehnice, 
prin  programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de 
apă şi de canalizare existente, precum şi de înființare de noi sisteme la nivelul unității 
administrativ-teritoriale. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 50%. 

Conform prevederilor  p.3) și 4) din art.36 al Contractului de Delegare ” Prima plată/transfer a 
Redevenței va fi efectuată începând cu următorul an după Data Intrării în Vigoare a prezentului 
Contract de delegare. Redevența se va transfera în Fondul de Dezvoltare, reprezentând un cont 
separat al Operatorului, destinat în exclusivitate pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea 
infrastructurii tehnice-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum 
și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei rezultat din contractul de 
finanțare cu Banca Mondială. Luând în considerație faptul că Contractele de Delegarea au fost 
semnate în anul 2018, în anul 2019 va apărea situația când operatorul va deschide un cont distinct în 
care va transfera redevența, astfel începând să formeze Fondul de Dezvoltare. Dar, menționăm, după 
înlăturarea multiplelor neajunsuri apărute la înregistrarea societății pe acțiuni și ajustarea tarifelor 
conform prevederilor Contractului de Delegare. 

XII.2.8. Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Cahul. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 100%. 

Nivelul mediu de realizare a obiectivelor 1-8 de la capitolul Operațional reprezintă 78%. 

XII.3 Diagnostic managerial 

Strategia de dezvoltare a managementului companiei are următoarele obiective: 

1. Implementarea unui Program de creștere a capacităților financiare și operaționale ale companiei; 

2. Elaborarea unui sistem de raportare de jos în sus a personalului, pentru adoptarea deciziilor bine 
fundamentate;  

3.Elaborarea unui sistem clar de adoptare a deciziilor pentru diferite nivele ierarhice, cu specificarea 
persoanelor responsabile, a ariei de intervenție și a cazurile de aplicare;  

4.Elaborarea unui sistem de planificare a activității companiei pentru perioadă lungă, medie și scurtă; 

5.Organizarea procesuală a principalelor activități tehnologice și manageriale ale companiei, prin 
elaborarea unor manuale de proces bine definite; 

6.Elaborarea unui sistem de control a activității companiei, pentru evaluare și îmbunătățiri, în special 
în domeniile pentru care există indicatori de performanță; 
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7.Implementarea unui sistem de motivare a managementului mediu și a personalului de execuție; 

8.Eaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății pe acțiuni în calitate de operator 
regional; 

9.Îmbunătățirea organizării structurale, prin adaptarea acesteia la situația actuală, prin actualizarea 
organigramei existente a companiei. 

Nivelul de realizare a obiectivelor manageriale cel mai bine poate fi ilustrat prin calcularea nivelului de 
atingere a scopurilor strategice stabilite în Planul de Afaceri din anul 2017. 

Tabelul  37 Scopuri strategice stabilite pentru SA ”Apă - Canal” Cahul - realizări 2018 

Scopul strategic Descriere Formulă 
Țintă 

pentru 
2018 

Realizat 
2018 

% 
Realizări 

Reducerea 
volumului de apă 
ce nu aduce 
venituri  

Creșterea eficienței 
sistemului de 
alimentare cu apă 

Volumul apei ce nu aduce 
venituri raportat la total 
volum de apă  produsă 

52% 58.1% 89.5% 

Companie 
durabilă din punct 
de vedere 
financiar 

Recuperarea completă 
a costurilor, pentru a 
include rambursările 
anuale ale dobânzii și 
creditelor pentru 
împrumuturile curente 
și o contribuție anuală 
definită pentru lucrări 
de reparații capitale  

Rata de acoperire a 
costurilor de operare, care 
este raportul dintre venituri 
și costuri fără cheltuielile de 
uzura, raport  
 

0,98 1.14 116.3% 

Asigurarea 
calitatea apei 

Asigurarea unui proces 
de tratare și distribuire 
a apei, astfel încât 
calitatea apei la 
consumator să 
respecte cerințele 
standardelor  

Conformitatea cu Calitatea 
Apei, se calculează ca 
raport între numărul de 
probe de apa pe an care 
sunt conforme cu 
standardele raportate la 
numărul total de probe pe 
an prelevate pentru apa, % 

100 100 100% 

Creșterea 
capacității 
personalului 

Implementarea unui 
program de pregătire a 
personalului care va 
avea drept rezultat 
creșterea nivelului 
profesional a 
angajaților 

Numărul mediu de ore de 
instruire pe an per angajat, 
ore instruire/angajat 

8 3,3 41.3% 

Îmbunătățirea  
eforturilor de 
colectare a 
sumelor facturate 

Scurtarea perioadei de 
colectare a sumelor 
facturate   

Viteza de rotație a 
creanțelor, indică de câte 
zile este nevoie ca o 
vânzare să se transforme în 
încasare. Se calculează 
după formula: Valoarea 
creanțelor raportat la 
valoarea vânzărilor înmulțit 
cu 365 zile,  

49 53 92.5% 

Productivitatea 
muncii 

Reflectă eficiența 
utilizării resurselor 
umane 

Productivitatea muncii, 
indicatorul ce monitorizează 
nivelul de productivitate 
financiară a muncii. Se 
calculează ca raport între 
venitul din vânzări și 
numărul de angajați, mii 
lei/an per angajat 

129,4 143.6 111% 

 

Obiective manageriale realizate la 78%. 
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XII.4 Diagnostic operațional 

Obiectivul principal al companiei este de a aproba un program de investiții structurat în domeniul 
producerii şi distribuției apei potabile care va contribui la reducerea pierderilor existente şi sursele de 
creștere a costurilor și va contribui la  îmbunătățirea indicatorilor de performanță şi de calitate a 
serviciului. 

Problemele deosebite ale companiei rămân în continuare: 

a) creșterea randamentului economic al sistemului de alimentare cu apă și de canalizare;  

b) creșterea gradului de epurare a apei uzate deversate în emisar 

c) pierderile mari  de apă; 

d) controlul și dirijarea riscurilor legate de mediu. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 80%. 

Se recomandă: 

✓ Consiliul societății SA “Apă-Canal Cahul” să selecteze în baza concursului persoane pentru 
ocuparea funcției de Director Tehnic și Director Financiar al întreprinderii cu semnarea cu ei a 
contractelor de muncă pe termen determinat (patru ani); 

✓ Directorul General să asigure elaborarea regulamentului de funcționare a secției energo-
mecanice a întreprinderii (unica secție care până la moment nu a elaborat regulamentul de 
funcționare). 

 

XII.4.1 Strategia privind controlul şi reducerea pierderilor de apă 

Compania își propune să utilizeze mijloacele tehnice și de organizare pentru realizarea 
obiectivului de reducere a pierderilor de apă şi pentru a le aduce în jur de 43% în 2022 

Concluzie: Obiectiv realizat la 10%. 

Consultantul a stabilit că compania nu dispune de un document – ”strategia privind controlul şi reducerea 
pierderilor de apă”. Recomandările expuse ( anul 2017) nu au fost folosite de managementul companiei 
pentru a elabora un astfel de document (plan).  

Se recomandă: 

✓ Directorul Tehnic să asigure elaborarea documentului sub denumirea ”Politica privind reducerea 
pierderilor de apă”;   

✓ Consiliul societății S.A. “Apă-Canal Cahul” să asigure controlul elaborării documentului, 
aprobarea lui și controlul implementării (trimestrial). 

XII.4.2 Strategia privind managementul energetic 

Managementul energetic este o parte integrantă a proceselor generale de operare și mentenanță ale 
Operatorului, care necesită să fie corelată cu alte procese și planuri de O&M: 

✓ Managementul activelor; 

✓ Controlul pierderilor și reducerea cantității apei nefacturate; 

✓ Mentenanța pompelor și altor echipamente ; 

✓ Optimizarea costurilor de operare și mentenanță; 

✓ Eficientizarea activităților cu transportul, ateliere și depozite; 

✓ Perfecționarea și creșterea profesională continuă a resurselor umane. 

Pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare ale orașului Cahul reducerea consumului de 
energie electrică poate fi obținut prin 2 metode: 

a. Implementarea de măsuri manageriale 
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b. Investiții 

Concluzie: Obiectiv realizat 50%. 

Consultantul a stabilit că compania nu dispune de un document – ”strategia privind managementul 
energetic”. Recomandările expuse mai sus ( anul 2017) nu au fost folosite de managementul 
companiei pentru a elabora un astfel de document (plan).  

Se recomandă: 

✓ Directorul General să asigure elaborarea auditului energetic a întreprinderii de companie 
specializată;  

✓ Directorul Tehnic să asigure elaborarea documentului ”Politica privind managementul energetic” 
în baza recomandărilor auditului energetic a întreprinderii;   

✓ Consiliul societății SA “Apă-Canal Cahul” să asigure controlul elaborării documentului, 
aprobarea lui și controlul implementării (trimestrial). 

 

XII.4.3 Strategia privind protecția mediului şi calității apei. 

Concluzie: Obiectiv realizat la 50%. 

Consultantul a stabilit că compania nu dispune de un document – ”strategia privind protecția mediului și 
calității apei”. Recomandările expuse ( anul 2017) nu au fost folosite de managementul companiei 
pentru a elabora un astfel de document (plan). Consultantul are păreri deosebite de cele propuse în 
Planul de Afacere la compartimentul dat: 

1. Atestarea laboratoarelor de apă potabilă și ape reziduale – nu este rațională, necesită investiși mari 
la început cit și la menținerea atestatului de atestare a laboratoarelor, care nu se vor recupera și în 
condițiile când operatorul va presta servicii de apă la 100000 de oameni. 

2. Înființarea unei unități de mediu - nu este rațional, deoarece funcțiile respective revin secției apă și 
secției canal stabilite prin regulamentele de funcționare a secțiilor respective.  

Se recomandă: 

✓ Directorul General să asigure elaborarea auditului de mediu a întreprinderii de companie 
specializată;  

✓ Directorul Tehnic să asigure elaborarea documentului ”Politica de mediu a S.A. „Apă Canal 
Cahul”” în baza recomandărilor auditului de mediu a întreprinderii;   

✓ Consiliul societății SA “Apă-Canal Cahul” să asigure controlul elaborării documentului, 
aprobarea lui și controlul implementării (trimestrial). 

Obiective operaționale realizate la 48%. 

XII.5 Diagnostic comercial 

Obiectivele comerciale se referă la: 

✓ Asigurarea unor relații viabile cu consumatorii 

✓ Creșterea numărului de abonați la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente, prin 
identificarea potențialilor abonați, analiza necesităților lor precum și identificarea motivelor de 
neconectare până la momentul studiului  

✓ Inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzile unde există reţele de apă și/sau canalizare şi 
a căror proprietari nu sunt înregistrați ca utilizatori de servicii.  

✓ Creșterea consumului specific de apă per locuitor prin inventarierea abonaților cu un consum 
mult mai mic de medie pentru identificarea motivelor ce au dus la acest consum 

✓ Asigurarea semnării contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
cu toți abonații 
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✓ Facturarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în baza indicațiilor contoarelor citite 
lunar. 

✓ Creșterea gradului de încasare a serviciilor facturate; 

✓ Reducerea datoriilor istorice acumulate pentru categoria de consumatori persoane fizice 

✓ Excluderea categoriilor de tarife pentru persoane fizice, și apoi și pentru toți abonații 

✓ Creșterea ponderii contoarelor de clasa de precizie înaltă instalate la abonați 

✓ Reducerea și prevenirea cazurilor de consum ilicit a serviciilor 

✓ Identificarea tuturor consumatorilor inclusiv a agenților economici care beneficiază de surse 
proprii sau neautorizate de alimentare cu apă şi care deversează apa uzată în rețeaua publică 
de canalizare. De a încerca să se convingă acești consumatori să se branșeze la rețelele 
publice  de alimentare cu apă; 

✓ Aplicarea unui plan de mentenanță eficient pentru a evita avariile, scurgerile și pentru a reduce 
timpul de reparație (intervenție). 

Concluzie: Obiective realizate la 77%. 

Se recomandă: 

✓ Directorul General va asigura contorizarea a 100% de consumatori prin procurarea și instalarea 
a contoarelor cu citire a datelor la distanță;  

✓ Directorul Financiar să asigure elaborarea documentului ”Politica de facturare și colectare a S.A. 
„Apă Canal Cahul””;   

✓ Consiliul societății SA “Apă-Canal Cahul” să asigure controlul elaborării documentului, 
aprobarea lui și controlul implementării (trimestrial). 

XII.6 Diagnostic financiar 

Obiectivul principal al companiei în domeniul financiar îl constituie maximizarea profitului realizat prin 
creșterea veniturilor   și reducerea costurilor 

Un alt obiectiv financiar important al companiei constituie formularea bugetului de venituri și cheltuieli, 
cu scopul controlului costurilor în baza veniturilor planificate. 

Concluzie: Obiective realizate la 93%.  

În susținerea concluziei sunt prezentate tabelele ce conțin informațiile financiare previzionate și 
realizate pentru 2017 și 2018. 

Tabelul  38 Previziuni ale veniturilor și cheltuielilor operaționale - 2018 

Denumirea UM 
2018 2018 %  

Plan Date dec.2018 realizări 

Venituri       

Venituri din prestarea serviciilor de alimentare cu apă mii lei 16 199,2 16,922.0 104.46% 

Venituri din prestarea serviciilor de canalizare mii lei 9 576,5 7,284.8 76.07% 

Alte venituri mii lei 1 489,2 1,207.5 81.08% 

Total venituri mii lei 27 264,9 25,414.3 93.21% 
        

Consumuri și cheltuieli  operaționale       

Consumuri și cheltuieli  materiale  mii lei 1 521,0 1,899 124.85% 

Cheltuieli cu energia electrică mii lei 4 661,7 3,980 85.38% 

Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți mii lei 555,5 331 59.59% 

Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung mii lei 3 391,7 3,976 117.23% 

Remunerarea muncii mii lei 11 179,9 10,644 95.21% 

Contribuții privind asigurările sociale și medicale obligatorii mii lei 3 074,5 2,680 87.17% 

Alte consumuri și cheltuieli operaționale mii lei 3 080,7 2,738 88.88% 

Total cheltuieli operaționale mii lei 27 465,0 26 248,0 95.57% 
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Veniturile din vânzări realizate în anul 2017 au constituit doar 96,5% din veniturile previzionate pentru 
acest an, în diminuare cu 840 mii lei, dintre care  cu 189 mii lei - serviciul de alimentare cu apă, 197 
mii lei - serviciul de canalizare și 454 mii lei - alte venituri.  

În anul 2018 veniturile din vânzări realizate au constituit 93,2% din cele previzionate, în scădere cu 
1,85 mln lei. Chiar dacă veniturile din serviciul de alimentare cu apă au constituit 104,5% din veniturile 
previzionate pentru acest an cu 723 mii lei mai mult, cauza fiind diminuarea veniturilor din serviciul de 
canalizare cu 2,2 mln lei. 

Veniturile din vânzări au înregistrat o descreștere cu 3,5% în 2017 și 6,8% în 2018; 

Consumurile și cheltuielile operaționale  în anul 2017 au constituit 96,4% din consumurile previzionate 
pentru acest an, cu 915 mii lei în scădere. În anul 2018 consumurile au constituit 95,6% din consumurile 
previzionate, cu 1,2 mln lei în scădere. Diferențele majore la cheltuielile înregistrate și previzionate au 
constituit cheltuielile ce țin uzura activelor pe TL, în anul 2017 acestea au fost mai mari cu 1,03 mln lei 
si in 2018 cu 584 mii lei.  

Consumurile și cheltuielile operaționale au înregistrat o diminuare cu 3,6% în 2017 și 4,4% în 2018; 

Tabelul  39 Previziunea volumului de servicii de alimentare cu apă facturate - 2018 

Denumirea UM 
2018 2018 % 

Previzionat 
Date dec. 

2018 
realizări 

Serviciul de ALIMENTARE CU APĂ  

Numărul de abonați persoane fizice (populația) apartamente 

în blocuri 
nr 7 730 7,801 100.9% 

Numărul de abonați persoane fizice (populația) case la curte nr 7 566 7,694 101.7% 

Numărul de abonați persoane juridice  (instituții bugetare) nr 48 53 110.4% 

Numărul de abonați persoane juridice (agenți economici) nr 471 533 113.2% 

Total abonați alimentare cu apă nr 15 815 16,081 101.7% 

        

Volumul facturat de servicii de alimentare cu apă, inclusiv 

pentru:  
    

 
 

Populația mii m3 960,0 922.6 96.1% 

Instituțiile bugetare mii m3 48,1 44.9 93.3% 

Agenții economici mii m3 141,2 138.9 98.4% 

Subtotal volumul facturat de servicii de alimentare cu apă mii m3 1 156,6 1,106.4 95.7% 

         

Valoarea serviciilor de alimentare cu apă facturate, 

inclusiv pentru:  
       

Populația mii lei 11 074,1 12,796.1 115.5% 

Instituțiile bugetare mii lei 1 302,9 1,008.3 77.4% 

Agenții economici mii lei 3 821,1 3,117.6 81.6% 

Subtotal valoarea serviciilor de alimentare cu apă 

facturate 
mii lei 16 199,2 16,922.0 104.5% 

 

Volumul serviciilor de alimentare cu apă a constituit 98,9% în anul 2017 din numărul total al abonaților 
previzionați. Volumul serviciilor a constituit 94,3% din volumul previzionat, cu 62,5 mii m3 mai puțin. 
Valoarea serviciilor de apă facturate a constituit 98,7% din valoarea previzionată ,cu 189 mii lei mai 
puțin.  

Numărul abonaților la serviciul de alimentare cu apă a constituit 101,7% în anul 2018 din numărul 
abonaților previzionați, cu 266 mai mult reieșind din abonații noi preluați (128 - case la curte, 5 inst. 
bugetare și 36 - agenți economici) din comuna Alexandru Ioan Cuza.  

Volumul serviciilor a constituit 95,7% din volumul previzionat cu 50,2 mii m3 mai puțin.  
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Valoarea serviciilor de apă facturate a constituit 104,5% din valoarea previzionată cu 723 mii lei mai 
mult.  

Volumul serviciilor de alimentare cu apă au înregistrat o descreștere cu 1,3% în 2017 și o creștere cu 
4,5% în 2018; 

 

Tabelul  40 Previziunea volumului de servicii de canalizare facturate - 2018 

Denumirea UM 
2018 2018 % 

Previzionat Realizat realizării 

Serviciul de CANALIZARE  

Numărul de abonați persoane fizice (populația) 

apartamente în blocuri 
nr 7 095 7,722 108.8% 

Numărul de abonați persoane fizice (populația) case la 

curte 
nr 2 361 953 40.4% 

Numărul de abonați persoane juridice  (instituții bugetare) nr 39 38 97.4% 

Numărul de abonați persoane juridice (agenți economici) nr 412 439 106.6% 

Total abonați canalizare nr 9 909 9,152 92.4% 

         

Volumul facturat de servicii de canalizare, inclusiv 

pentru:  
       

Populația mii m3 527,7 509.6 96.6% 

Instituțiile bugetare mii m3 47,8 37.8 79.1% 

Agenții economici mii m3 230,8 239.8 103.9% 

Subtotal volumul facturat de servicii de canalizare mii m3 810,9 787.2 97.1% 

         

Valoarea serviciilor de canalizare facturate, inclusiv 

pentru:  
  

  
   

Populația mii lei 3 915,4 3,037.0 77.6% 

Instituțiile bugetare mii lei 971,3 578.9 59.6% 

Agenții economici mii lei 4 689,9 3,668.8 78.2% 

Subtotal valoarea serviciilor de canalizare facturate mii lei 9 576,5 7,284.8 76.1% 

 

Numărul abonaților în anul 2017 la serviciul de canalizare a constituit 93,2% din numărul total al 
abonaților previzionați. Volumul serviciilor a constituit 98% din volumul previzionat cu 16 mii m3 mai 
puțin. Valoarea serviciilor de ape uzate facturate a constituit 97,4%, mai puțin cu 197 mii lei din 
valoarea previzionată.  

Numărul abonaților în anul 2018 la serviciul de canalizare a constituit 92,4% din numărul total al 
abonaților previzionați. Volumul serviciilor a constituit 97,1% din volumul previzionat, cu 24 mii m3 mai 
puțin. Valoarea serviciilor de ape uzate facturate a constituit 76,1% din valoarea previzionată, cu 2,3 
mln lei mai puțin față de valoarea previzionată.  

 

Tabelul  41 Previziunea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare - 2018 

Denumirea UM 
2018 2018 % 

Plan Realizat Realizări 

Serviciul de ALIMENTARE CU APĂ  

Tariful serviciul de alimentare cu apă        

Populația <3m3 lei/ m3 
11,54 13.87 120,2% 

Populația >3m3 lei/ m3 

Instituțiile bugetare lei/ m3 27,06 22.45 83% 
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Denumirea UM 
2018 2018 % 

Plan Realizat Realizări 

Agenții economici lei/ m3 27,06 22.45 83% 

Tariful mediu efectiv serviciul de alimentare cu 

apă per total lei/ m3 
14,01 15.30 109.2% 

Tariful mediu efectiv populația lei/ m3 11,54 13.87 120.2% 

Serviciul de CANALIZARE  

Tariful serviciul de canalizare        

Populația <3m3 lei/ m3 
7,4 5,96 80.5% 

Populația >3m3 lei/ m3 

Instituțiile bugetare lei/ m3 20,3 15.3 75.4% 

Agenții economici lei/ m3 20,3 15.3 75.4% 

Tariful mediu efectiv serviciul de canalizare per 

total lei/ m3 
11,81 9,25 78,3% 

Tariful mediu efectiv populația lei/ m3 7,42 5,96 80.3% 

 

Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă pentru populație a fost actualizat spre sfârșit de anul 2017 
de către ANRE și a constituit 13,87 lei, ceea ce a constituit 123,8% din tariful previzionat. Tariful pentru 
serviciile de canalizare pentru populație a fost actualizat de asemenea de către ANRE spre sfârșitul 
anului 2017 însă acesta a fost micșorat și constituie 5,96 lei, ceea ce este 96,1% din tariful previzionat. 
În anul 2018 tariful pentru serviciul de alimentare cu apă pentru populație a constituit 120,2% din tariful 
previzionat și pentru serviciul de canalizare pentru populație a constituit 80,5%. 

Rata de acoperire a costurilor operaționale de tarif (mediu efectiv):  

serviciul de alimentare cu apă in 2017 - 0,90; în  2018 - 0,97;  

serviciul de canalizare în 2017 -  0,90; în 2018 - 0,84.  

Tariful mediu nu a acoperit integral costurile operaționale ale întreprinderii; 

Se recomandă: 

✓ Formularea bugetului de venituri și cheltuieli bazat pe centre de cost anual;  

✓ Asigurarea elaborării planului de investiții anual în concordanță cu bugetul întreprinderii; 

✓ Elaborarea calculelor anuale cu privire la actualizarea tarifului pentru serviciul de apă și 
canalizare și argumentarea acestora către ANRE pentru aprobare; 

✓ Ajustarea listei și tarifelor de servicii auxiliare; 

✓ Elaborarea Politicii de trecere la tarif unic la apă și canalizare. 

Obiective financiare realizate la 93%. 

 

Dacă să facem o generalizare a aprecierilor făcute, vom primi o astfel de concluzie: 

1. Obiective instituționale realizate la    78%. 

2. Obiective manageriale realizate la      78%. 

3. Obiective operaționale realizate la      48%. 

4. Obiective comerciale realizate la        77%. 

5. Obiective financiare realizate la          93%. 

 

Media  pe întreprindere                  75%                                                  
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PARTEA III VIZIUNEA, MISIUNEA VIITOARE A ACC ȘI                      

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ 
 

VIZIUNEA STRATEGICĂ: 
Având în vedere obiectivele stabilite la nivel raional și național, S.A. "Apă-Canal" Cahul are următoarea 

viziune strategică: 

Furnizarea serviciilor de apă potabilă, colectare a apelor uzate și epurare pe întreaga arie de 

acoperire a Raionului Cahul, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor naționale și 

la tarife în nivel de suportabilitate, de către un Operator puternic, consolidat operațional și 

eficient economic. 

Ne definim ca un operator în domeniul apei potabile şi al apelor uzate pe o arie lărgită de operare 

şi urmărim ca performanțele noastre operaționale şi financiare să ne recomande ca o companie 

competitivă pe piața serviciilor publice de apă şi canalizare din raionul Cahul și Republica 

Moldova. 

 

DECLARAŢIE DE MISIUNE 
➢ Prioritatea declarată este satisfacerea cerințelor și nevoilor clienţilor noștri, iar succesul 

întreprinderii depinde de creșterea calității şi lărgirea serviciilor oferite; 

➢ Țintim spre performanță şi construim viitorul întreprinderii pentru a îmbunătății permanent 

performanțele ACC din punct de vedere managerial, operațional și financiar; 

➢ Utilizarea și exploatarea cu responsabilitate și eficiență a tuturor resurselor întreprinderii: 

umane, materiale și financiare; 

➢ Ne preocupă creșterea gradului de profesionalism al angajaților fapt pentru care ne declarăm 

responsabili; 

➢ Integrându-ne în mediul extern, suntem responsabili pentru conservarea şi protecția mediului 

înconjurător, în beneficiul comunităților în care suntem prezenți. 

Astfel se conturează câteva obiective strategice, de îndeplinit: 

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ACC 
1. Preluarea treptată, cu responsabilitate și după efectuarea unei analize de oportunitate, a 

serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare din localitățile raionului Cahul; 

2. Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme cu normele 

naționale; 

3. Menținerea unui echilibru în limite de suportabilitate între: 

a. politicile de tarifare; 

b. costurile de operare și 

c. profitabilitate; 

4. Creșterea capacității instituționale, operaționale și îmbunătățirea continuă a performanțelor 

ACC; 

5. Optimizarea permanentă a costurilor operaționale şi financiare, astfel încât atingerea 

performanțelor dorite şi a nivelului serviciilor cerut de consumatori să se facă cu costuri minime; 

6. Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea 

unei transparențe legată de acțiunile întreprinse. Îmbunătățirea relațiilor cu clienții; 

7. Eliminarea aspectelor cu impact negativ semnificativ asupra mediului şi preocuparea continuă 

pentru protejarea sănătății publice. 

Obiectivele strategice ale ACC se completează și cu obiectivele și măsurile enunțate în celelalte 

capitole ale Planului de Management aferent anilor 2019 – 2020. 
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INDICATORII DE PERFROMANȚĂ 2019 - 2022 
Pentru a accelera realizarea obiectivelor strategice definite în Planul de Management, îndeplinirea 

viziunii și misiune declarate ale S.A. “Apă-Canal Cahul”, Consiliul de Administrație al ACC va demara 

imediat negocierea cu conducerea întreprinderii (Directorul General, Directorul Tehnic și Directorul 

Financiar) pentru aprobarea ulterioară a indicatorilor de performanță pe perioada mandatului acestora. 

Pentru a cointeresa conducerea întreprinderii, se vor face toate eforturile pentru a crește semnificativ 

nivelul salarizării acestora, și includerea acestor niveluri în preconizata creștere a tarifelor solicitată pe 

parcursul anului 2019 și până în 2022. 

Fără o cointeresare reală a conducerii întreprinderii, rezultatele scontate vor fi mult diminuate, 

deoarece nu se poate doar să ceri performanță prin indicatori de performanță, dar să nu oferi 

recompensă financiară pentru atingerea obiectivelor stabilite prin acești indicatori de performanță. 

De asemenea, la aprobarea nivelului indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina conducerii 

întreprinderii, se va ține cont și de: 

✓ Ajustarea nivelului indicatorilor de performanță pentru anii următori, pe baza rezultatelor 

obținute în ultimii 3 ani. Această operațiune se va realiza anual, după închiderea anului 

calendaristic și fiscal; 

✓ Procesul de adaptare și adoptare a indicatorilor de performanță ca și element nou managerial, 

în cadrul ACC, necesită timp de acomodare; 

✓ Se vor stabili și revizui indicatorii de performanță astfel încât nivelul stabilit să fie realizabil, dar 

în același timp să conducă la îmbunătățirea performanțelor întreprinderii; 

✓ Preluarea sistemelor de apă și canalizare, influențează nivelul indicatorilor de performanță, mai 

ales deoarece: 

➢ Preluarea sistemelor de apă și/sau canalizare din Raionul Cahul va cuprinde cu 

precădere localități cu sisteme cu densitate scăzută/km, din lipsa blocurilor la sate; 

➢ Lipsa obișnuinței clienților de a fi verificați sistematic, cu citiri ale consumurilor frecvente, 

cu urmărirea facturilor neachitate, cu facturare/încasare lunară a consumurilor, etc.; 

➢ Consumul specific de apă în zonele rurale este mult sub nivelul orașelor și municipiilor; 

➢ Sistemele de apă și/sau canalizare necesită investiții consistente pentru o funcționare 

adecvată și continuă (24/24); 

✓ Creșterea numărului angajaților prin preluarea sistemelor de apă și/sau canalizare din localități. 

Mia ales în cazul în care acestea sunt la o distanță mai mare față de sediul principal al ACC 

din mun. Cahul; 

✓ Creșterea cheltuielilor cu întreținerea, energia electrică, remunerația salariaților, etc.; 

✓ Gradul de conectare și contorizare scăzut; 

Astfel se propune următorul set de indicatori de performanță: 
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Tabelul  42 Indicatorii de performanță  propuși spre aprobare 

Codificare/denumirea indicatorului UM 2019 2020 2021 2022 
Coeficient 
pondere 

INDICATORI OPERAȚIONALI 

2.O Conformitatea cu Calitatea Apei % 100 100 100 100 0,025 

3.O Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate % 100 100 100 100 0,025 

4.O. Pierderile de apă (apa nefacturată)  % 54 53 52 50 0,1 

5.O 
Consumul specific de energie electrică 
sistemul de alimentare cu apă 

kWh 
/m3 

0,71 0,70 0,69 0,68 0,05 

6.O 
Consumul specific de energie electrică 
sistemul de canalizare și epurare 

kWh 
/m3 

0,50 0,50 0,49 0,48 0,05 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

1.EF 
Marja profitului din activitatea 
operațională 

% 0,5% 2% 3% 4% 0,1 

2.EF Marja profitului brut  % 20% 21% 23% 25% 0,05 

4.EF Rata lichidității imediate  raport 0,05 0,10 0,15 0,20 0,1 

5.EF Viteza de rotație a creanțelor  zile 52 50 49 45 0,1 

8.EF 
Rata de acoperire a costurilor de 
operare 

raport 1,01 1,03 1,05 1,07 0,1 

INDICATORI MANAGERIALI 

1.M 
Gradul de conectare la  serviciul de 
alimentare cu apă  

% 95 93 90 90 0,025 

2.M 
Gradul de conectare la  serviciul de 
canalizare 

% 55 55 58 60 0,025 

3.M Procentul de abonați contorizaţi % 95 95 96 99 0,05 

4.M 
Numărul de abonați deserviți per 
angajat 

abonați 
per fiz/ 
angajat 

90 92 94 95 0,05 

5.M Volum de apă facturat per angajat 
mii m3/ 

an/ 
angajat 

6,0 6,2 6,4 6,8 0,05 

6.M Productivitatea muncii 
mii lei 

an/ 
angajat 

137 143 151 165 0,05 

7.M Salariul mediu a angajaților 
lei/ 

lună/ 
angajat 

5250 5513 5788 6078 0,05 

TOTAL COEFICIENȚI PONDERE 1,00 

 

Se vor utiliza formulele de calcul a indicatorilor de performanță din documentul "Studiu de specialitate 

privind stabilirea indicatorilor de performanță privind operarea sistemului AAC, gestionat de S.A. ”Apă-

Canal Cahul” din 2017. 

Pentru a determina gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță, se va calcula raportul  

între nivelul realizat al indicatorului față de cel prevăzut și se va înmulți cu coeficientul de pondere 

aferent. După calcularea tuturor indicatorilor se vor aduna toate rezultatele obținute de la cei 17 

indicatori.  
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Mai jos este redat modul de calcul al gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță. 

Tabelul  43 Modul de calcul al gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

Codificare/denumirea indicatorului UM 
Prevederi 

2019 
Realizat 

2019 

Grad de 
îndeplinire 

(%) 

Coeficient 
pondere 

Grad de 
îndeplinire 
ponderat 

(%) 

INDICATORI OPERAȚIONALI 

2.O Conformitatea cu Calitatea Apei % 100 100 100.0% 0.025 2.5% 

3.O 
Conformitatea cu Calitatea Apei 
Uzate 

% 100 100 100.0% 0.025 2.5% 

4.O. 
Pierderile de apă (apa 
nefacturată)  

% 54 55 98.2% 0.10 9.8% 

5.O 
Consumul specific de energie 
electrică sistemul de alimentare 
cu apă 

kWh 
/m3 

0.71 0.72 98.6% 0.05 4.9% 

6.O 
Consumul specific de energie 
electrică sistemul de canalizare 
și epurare 

kWh 
/m3 

0.5 0.48 104.2% 0.05 5.2% 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

1.EF 
Marja profitului din activitatea 
operațională 

% 0.50% 1% 200.0% 0.10 20.0% 

2.EF Marja profitului brut  % 20% 23% 115.0% 0.05 5.8% 

4.EF Rata lichidității imediate  raport 0.05 0.06 120.0% 0.10 12.0% 

5.EF Viteza de rotație a creanțelor  zile 52 53 98.1% 0.10 9.8% 

8.EF 
Rata de acoperire a costurilor 
de operare 

raport 1.01 1.02 101.0% 0.10 10.1% 

INDICATORI MANAGERIALI 

1.M 
Gradul de conectare la  serviciul 
de alimentare cu apă  

% 95 93 97.9% 0.025 2.4% 

2.M 
Gradul de conectare la  serviciul 
de canalizare 

% 55 52 94.5% 0.025 2.4% 

3.M Procentul de abonați contorizați % 95 96 101.1% 0.05 5.1% 

4.M 
Numărul de abonați deserviți 
per angajat 

abonați 
per fiz/ 
angajat 

90 93 103.3% 0.05 5.2% 

5.M 
Volum de apă facturat per 
angajat 

mii m3/ 
an/ 

angajat 
6 6.3 105.0% 0.05 5.3% 

6.M Productivitatea muncii 
mii lei 

an/ 
angajat 

137 140 102.2% 0.05 5.1% 

7.M Salariul mediu a angajaților 
lei/ 

lună/ 
angajat 

5250 5300 101.0% 0.05 5.0% 

Grad global de îndeplinire al indicatorilor 1.00 113.1% 

 

Pentru o mai bună înțelegere a modului de interpretare a realizărilor versus prevederi: 

1) La calcul gradului de îndeplinire se va raporta coloana realizat la coloana prevederi sau invers, 

coloana prevederi la coloana realizat; 

2) Regula de împărțire este stabilită de judecata corectă a indicatorului analizat, și anume calculul 

gradului de îndeplinire trebuie să reflecte îmbunătățirea sau înrăutățirea situației, așa cum 

reiese din exemplele din tabelul 43: 

i. Pierderile de apă (4.O) au o valoare de 55% față de 54 % cât a fost prevăzut. Matematic 

55% e mai mare decât 54%, dar în cazul dat înseamnă o înrăutățire a situației cu privire 

la pierderile de apă, deoarece creșterea procentului de apă pierdută înseamnă o 
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înrăutățire a indicatorului. Prin urmare pentru calculul gradului de îndeplinire a 

indicatorului se va împărți nivelul prevăzut la nivelul realizat, rezultând o realizare sub 

100%, adică 98,2 % din nivelul indicatorului; 

ii. La indicatorul 5.O se aplică aceeași metodă ca și la punctul i. de mai sus; 

iii. La indicatorul 6.O - Consumul specific de energie electrică în sistemul de canalizare și 

epurare, se înregistrează o scădere a nivelului realizat față de cel prevăzut. Din punct 

de vedere matematic ar rezulta o înrăutățire, dar un consum specific mai mic înseamnă 

o îmbunătățire a indicatorului analizat, prin urmare pentru a reflecta rezultatul pozitiv de 

îmbunătățire a gradului de îndeplinire a indicatorului se va împărți în acest caz valoarea 

prevăzută la valoarea realizată, rezultând o realizare de peste 100% a indicatorului, 

adică 104,2%; 

iv. La indicatorul 4.EF Rata lichidității imediate, un rezultat mai mare decât cel previzionat 

rezultă într-o lichiditate mai bună a societății, prin urmare trebuie împărțit nivelul realizat 

la cel prevăzut, rezultând un grad de îndeplinire în acest caz de 120%; 

v. La indicatorul 2.M Gradul de conectare la  serviciul de canalizare, un rezultat mai mic 

decât cel previzionat înseamnă că nu s-a atins nivelul prevăzut, prin urmare în exemplul 

dat un grad de conectare mai mic decât cel prevăzut rezultă într-o neîndeplinire a 

nivelului indicatorului prognozat și stabilit ca și performanță. Pentru a reflecta nivelul de 

performanță sau neperformanță se va împărți nivelul realizat la nivelul prevăzut, 

rezultând un grad de îndeplinire de 94,5% din cel prevăzut. 

3) Gradul de îndeplinire obținut se înmulțește apoi cu coeficientul de pondere alocat, pentru a 

obține în final gradul global de îndeplinire a indicatorului; 

4) În cazul în care gradul global de îndeplinire a indicatorului este sub 100%, înseamnă cu nu       

s-a realizat nivelul minim de performanță prevăzut, iar în cazul în care acesta înregistrează un 

nivel peste 100% înseamnă că sau obținut rezultate mai bune decât cele previzionate, obținând 

o performanță mai bună decât cea așteptată, previzionată. 

Consiliul de Administrație al S.A. “Apă-Canal Cahul” va aproba indicatorii de performanță ai 

operatorului pe perioada de patru ani, cu monitorizarea lor anuală și ajustarea lor după elaborarea 

Planului de Afaceri a societății pentru fiecare an. 

Consiliul de administrație prin prerogativele și responsabilitățile avute, își asumă urmărirea îndeplinirii 

indicatorilor de performanță stabiliți. În același timp membrii C.A. vor sprijini activitatea conducerii 

executive al ACC și a activității ACC în general, pentru a asigura climatul și premisele necesare 

îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți. 

 

Numele și prenumele Semnătura Numele și prenumele Semnătura 
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