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1 ANALIZA FINANCIARĂ 

1.1 Situaţia (starea) financiară curentă 

Analiza stării financiare a întreprinderii Apă-Canal Cahul începe cu analiza bilanţului contabil şi a a 
articolelor sintetizate a acestuia. Analiza bilanţului contabil prevede atât analiza pe orizontală cât şi 
analiza pe verticală, iar perioada analizată cuprinde anii 2007-2010. 

Bilanţul contabil. Analiza pe orizontală. 

Analiza pe orizontală este efectuată comparativ cu anul de bază, care în cazul ÎM Apă-Canal Cahul 
este anul 2007. 

Tabel: Bilanţul contabil, analiza pe orizontală (mii lei) 
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

ACTIVE PE TERM. LUNG 
Active nemateriale    28 24 27 20 100% 86% 97% 71%
Active materiale 45.395 43.897 40.887 40.247 100% 97% 90% 89%
Active financiare TL 729 365 563 563 100% 50% 77% 77%
Alte active TL 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Total Active Terme Lung 46.152 44.285 41.477 40.830 100% 96% 90% 88%

ACTIVE CURENTE 

Stocuri materiale 821 1.105 1.452 1.179 100% 135% 177% 144%

Creanţe pe termen scurt 2.020 2.564 2.998 2.194 100% 127% 148% 109%

Investiţii pe termen scurt 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Mijloace băneşti  4.604 5.454 6.612 7.262 100% 118% 144% 158%

Alte active curente 14 43 52 47 100% 308% 379% 340%
Total Active Curente 7.459 9.166 11.114 10.682 100% 123% 149% 143%

TOTAL ACTIVE  53.610 53.451 52.591 51.512 100% 99,7% 98% 96%

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

CAPITAL PROPRIU 
Capital statutar  14.436 14.436 14.436 14.436 100% 100% 100% 100%
Rezerve prevăz. de statut  72 2.454 4.644 6 100% 3403% 6440% 8%
Profit nerepartizat  2.832 2.665 -4.707 -1.221 100% 94% -266% -143%
Capital secundar  0 3.999 3.758 3.517 0% - - -

Total Capital Propriu 17.340 23.554 18.132 16.738 100% 136% 105% 97%

DATORII pe TL            

Datorii financiare TL 30.675 28.861 33.426 33.591 100% 94% 109% 110%

Datorii TL calculate 2.414 0 0 0 100% 0% 0% 0%
Total DATORII pe TL  33.089 28.861 33.426 33.591 100% 87% 101% 102%
DATORII pe TS  

Datorii financ. pe TS  98 92 103 103 100% 94% 105% 105%
Datorii comerc.pe TS  2.730 262 261 479 100% 10% 10% 18%
Datorii pe TS calculate  353 682 668 600 100% 194% 190% 170%

Total Datorii pe TS  3.181 1.036 1.033 1.183 100% 33% 32% 37%

Total PASIVE  53.610 53.451 52.591 51.512 100% 99,7% 98% 96%
– aspecte negative, – aspecte pozitive  

Constatări, recomandări referitoare la analiza pe orizontală a bilanţului 

Se atestă următoarele tendinţe pentru perioada 2007-2010:  

o Diminuarea TATL (de la 100% la 88%, sau în termeni absoluţi de la 46,1 mln la 41 mln lei); 
o Creşterea ponderii stocurilor materiale (de la 100% la 144%, sau de la 821 mii la 1.180 mii) 
o Diminuarea la TA şi TP (de la 100% la 96% sau de la 53,6 mln la 51,5 mln lei) 
o Creşterea mijloacelor băneşti (de la 100% la 158%, sau de la 4,6 mln. la 7,3 mln. lei), 
o Scăderea ritmului de acumulare a MB (în 2010 -14%, media pe 3 ani-19%). 
o Diminuarea CP (de la 100% la 97%) şi creşterea DTL (de la 100% la 102%). 
o Creşterea TDL (de la 100% la 110% sau de la 30,6 mln. la 33,6 mln. lei) 
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o Diminuarea substanţială a DTS (de la 100% la 37% sau de la  3,2 la 1,2 mln. lei) 
o Generarea de pierderi (de la 2,8 mln. lei profit la 1,2 mln. lei pierderi) 

Se recomandă: 

o Întreprinderea, pentru nivelul actual de vânzări, trebuie să opereze cu un nivel de stocuri 
materiale de 2 ori mai mic. 

o Întreprinderea trebuie să diminueze suma creanţelor cu 40-50% prin intensificarea 
procedurilor de colectare, contorizare, depistare a furturilor şi debranşare forţată în caz de 
neplată, emiterea mai frecventă a facturilor în cazul consumatorilor mari. 

Bilanţul contabil. Analiza pe verticală. 

Analiza pe verticală este efectuată ca raport faţă de total active şi respectiv total pasive. 

Tabel: Bilanţul contabil, analiza pe verticală (mii lei) 
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

ACTIVE PE TERM. LUNG  
Active nemateriale 28 24 27 20 0% 0% 0% 0%
Active materiale  45.395 43.897 40.887 40.247 85% 82% 78% 78%

Active financiare TL 729 365 563 563 1% 1% 1% 1%

Alte active TL 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Total Active Termen Lung 46.152 44.285 41.477 40.830 86% 83% 79% 79%

ACTIVE CURENTE 

Stocuri materiale 821 1.105 1.452 1.179 2% 2% 3% 2%

Creanţe pe termen scurt 2.020 2.564 2.998 2.194 4% 5% 6% 4%

Investiţii pe termen scurt 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Mijloace băneşti 4.604 5.454 6.612 7.262 9% 10% 13% 14%

Alte active curente 14 43 52 47 0% 0% 0% 0%

Total Active Curente 7.459 9.166 11.114 10.682 14% 17% 21% 21%

TOTAL ACTIVE 53.610 53.451 52.591 51.512 100% 100% 100% 100%
 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
CAPITAL PROPRIU 

Capital statutar 14.436 14.436 14.436 14.436 27% 27% 27% 28%

Rezerve prevăz. de statut 72 2454 4.644 6 0% 5% 9% 0%

Profit nerepartizat 2.832 2.665 -4.707 -1.221 5% 5% -9% -2%
Capital secundar 0 3.999 3.758 3.517 0% 7% 7% 7%

Total Capital  17.340 23.554 18.132 16.738 32% 44% 34% 32%

DATORII pe TL 
Datorii financiare TL 30.675 28.861 33.426 33.591 57% 54% 64% 65%
Datorii TL calculate 2.414 0 0 0 5% 0% 0% 0%

Total DATORII pe TL 33.089 28.861 33.426 33.591 62% 54% 64% 65%

DATORII pe TS 
Datorii financ. pe TS 98 92 103 103 0% 0% 0% 0%
Datorii comerc.pe TS 2.730 262 261 479 5% 0% 0% 1%
Datorii pe TS calculate 353 682 668 600 1% 1% 1% 1%

Total Datorii pe TS  3.181 1.036 1.033 1.183 6% 2% 2% 2%

Total PASIVE 53.610 53.451 52.591 51.512 100% 100% 100% 100%
– aspecte negative, – aspecte pozitive  

Constatări, recomandări referitoare la analiza pe verticală a bilanţului 

Se atestă următoarele tendinţe pentru perioada 2007-2010:  

o Raportul dintre TATL  şi TAC s-a modificat procentual (de la 86%:14% la 79%:21%) – fapt 
datorat ponderii esenţiale a mijloacelor băneşti (de la 9% la 14% din TA), - totodată raportul 
dintre capital propriu (CP) şi capital împrumutat a rămas la acelaşi nivel (32:68). Se 
recomandă ca finanţarea la TATL să fie echivalentă cu valoarea CP. Întreprinderea ar trebui 
să menţină o rată relaţională de 2:1 dintre CP şi CÎ, adică 2 unităţi de CP la o unitate de CÎ. 
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o Activele financiare pe termen lung (AFTL- 563 mii lei), reprezintă, de fapt, creanţe istorice şi 
care probabil vor fi trecute la pierderi. 

o În sume absolute  CTS se menţin la acelaşi nivel (cca. 2 mln. lei), dar în termeni relativi 
întreprinderea a reuşit să inverseze tendinţa (4%-6%-4%). 

o Mijloacelor băneşti (MB) sunt plasate la depozit în băncile comerciale.  
o Întreprinderea este lichidă şi solvabilă respectiv nu este penalizată de către furnizori/creditori 

din cauza neplătirilor la timp. 

Analiza structurii Activelor (mijloace fixe şi circulante) 

                   Structura Activelor                                                  Structura Activelor Curente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Structura Activelor pe Termen Lung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza detaliată a activelor totale 

Structura şi valoarea activelor totale (mln. lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ponderea mică a ATL Nemateriale 
reflectă un nivel scăzut de investiţii în 
know-how, tehnologii noi, proprii şi 
atrase. 

Diminuarea ponderii MF denotă un 
ritm lent de modernizare, înlocuire a 
lor şi contribuie la un nivel sporit al 
pierderilor. 

• Creşterea ponderii AC (mijloace 
bănești) permite menţinerea 
capacităţii de plată şi a investiţiilor pe 
TS 
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Valoarea activelor totale (TA) se diminuează continuu datorită lipsei de renovare/ modernizare/ 
înlocuire a mijloacelor fixe ieşite din funcţiune/ uzate. 

Analiza detaliată a structurii Activelor Materiale pe Termen Lung 

 
                        Structura AMTL                                               Gradul de uzură a AMTL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza structurii Activelor Materiale pe Termen Lung demonstrează: 

• Un grad mare de uzură a AMTL. 

• Cota valorică a construcțiilor speciale este în descreştere continuă de la 27% la 7% ce confirmă 
erodarea acestora adică a staţilor de tratare. 

• Ponderea mijloacelor de transport este în descreştere (de la 4,8 % la 2%) fapt care diminuează 
posibilitatea de intervenţii rapide în caz de avarii sau lucrări de deservire şi mentenanţă. 

• Creşte ponderea tehnicii de calcul (de la 0,5% la 1%) care ar putea permite automatizarea unor 
procese, inclusiv decizionale.  

Analiza structurii Activelor Materiale pe Termen Lung pe tipuri (an. 2010) 

 

Structura activelor materiale, an. 2010, 37,3 mln lei              Gradul de uzură AMTL (37,7 mln. lei, an. 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analiza gradului de uzură pe fiecare tip de MF ne confirmă faptul erodării masive a construcţiilor 
speciale, valoarea de bilanţ – doar 15% din valoarea iniţială, precum şi necesitatea sporită de a 
efectua reconstrucţia/renovarea acestora 

• Mijloacele de transport utilizate în operaţiuni prezintă aceleaşi tendinţe. 

Regula de bază: Pentru a menţine infrastructura şi echipamentele în bune condiţii de funcţionare, 
întreprinderea trebuie să reinvestească suma deprecierilor anuale – fapt neatestat. (excepţie 2010 – 
amortizarea 2,6 mln. lei - reinvestiţii cca. 2 mln. lei). 
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Tabel: Analiza mijloacelor fixe după categorii de uzură 
Gradul de uzură 100% 75%≥X>100% 50%≥X>75% 25%≥X>50% 0%>X>25% Media ~49,7% 

Nr. de articole de 
mijloace fixe  

186 46 197 33 54 516 

Cota categoriei de 36% 9% 38% 6% 10% 100% 

Valoarea iniţială (mii 
lei) 

15.224 12.753 11.872 4.638 30.946 75.433 

Cota după valoarea 
iniţială 

20% 17% 16% 6% 41% 100% 

Valoarea de bilanţ 
(mii lei) 

0 2.614 4.581 2.599 27.916 37.711 

Cota după valoarea 
de bilanţ 

0% 7% 12% 7% 74% 100% 

 
• Întreprinderea dispune de 516 articole de mijloace fixe (MF) din care cca. 45% au un grad de 

uzură de peste 75%, aspectul şi funcţionalitatea acestora ne arată că ele sunt exploatate la limită 
şi în condiţii de nesiguranţă (pentru detalii vezi foto). 

• Articolele cu grad de uzură de până la 25% constituie ca număr doar 10%, iar după valoarea 
iniţială 41% (după valoarea de bilanţ 74%) şi aici sunt incluse practic MF care au fost 
renovate/modernizate în ultimii 3 ani inclusiv din contul creditului. Aici apare întrebarea de ce sume 
va fi nevoie pentru a moderniza cele 45% din MF care sunt uzate şi dacă MB vor fi suficiente în 
condiţiile în care pentru modernizarea a cca. 16% au fost utilizate peste 34 mln. lei ?  

 

Analiza structurii Activelor Nemateriale (an. 2010) 

Structura activelor nemateriale (an. 2010, 19,7 mii lei)              Gradul de uzură a activelor nemateriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Activele nemateriale sunt reprezentate doar prin programe informatice/aplicaţii pentru computer 

• Gradul de uzură a activelor nemateriale este relativ înalt 60%  
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Analiza structurii Pasivelor 

 Structura pasivelor totale     Structura DTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active curente. Analiza stocurilor 

Stocuri de mărfuri şi materiale, mii lei 

 

• Analiza arată o creştere accelerată a stocurilor cu o reducere drastică în 2010, şi o creştere 
continuă a ponderii pieselor de schimb (de 8 ori comparativ cu 2007). 

• După creşterea esenţială din 2009, întreprinderea a reuşit să diminueze stocurile totale datorită 
diminuării stocurilor de materii prime şi materiale, dar la stocurile de piese de schimb practic au 
înregistrat o creştere de peste 2 ori. Toate acestea concluzionează faptul că întreprinderea trebuie 
să gestioneze mai calitativ procesele referitoare la achiziţii şi furnizori. 

 

• Capitalul propriu constituie sub 1/3 din TP,
fapt ce va impune o presiune a deservirii
creditelor şi erodare a marjei profitului. 

• Gradul mare de împrumutare cu greu
permite întreprinderii să mai atragă surse
financiare adiţionale. 

• DTS mici – compania îşi onorează
obligaţiunile de plată curente şi nu este
penalizată de către furnizori prin preţuri
mari care să acopere riscul de neplată sau
plată întârziată, de asemenea în limite
rezonabile compania ar putea utiliza creditul
comercial. 
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Active curente. Analiza evoluţiei şi a ponderii CTS. 

 Creanţe pe termen scurt, mii lei    Creanţe pe termen scurt (2,2 mln.lei – a.2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cea mai mare cotă (1.2mln. lei - 53%) a CTS o reprezintă cele la care termenul nu a sosit, adică 
cele care nu au ajuns la scadență. Totuşi o cotă importantă o au cele cu termenul de peste un an 
(21%), acestea prezintă un risc mare de a nu fi încasate şi anual generează o pierdere financiară 
de cca. 50 mii lei. 

Analiza celor mai mari debitorilor (decembrie 2010) 

Nr. Denumirea 
Datorie, 
mii lei  

Perioada de 
plată, zile  

1. Primăria  Cahul  248 90 
2. Bere-Unitanc S.A.  101 52 
3. Sanatoriul Nufarul Alb SRL  84 30 
4. Pomul SRL  47 - 
5. Spitalul Raional Cahul IMSP  35 23 
6. CahulPan S.A.  33 75 
7. Tricon S.A.  31 30 
8. CCL-9  24 320 
9. Rubin-216 S.A.  21 189 
10. Laboratorio Tessile Mol SRL  17 30 
11. Centrul Medicilor de Familie  16 72 
12. PMC-10 Camin N1  15 349 
13.  Fabrica de brânzeturi S.A. Cahul  14 30 
14.  Școala Profesionala  Nr.1  13 28 
15.  Micutul S.A.  12 - 
16.  Zidarul-Cahul S.A.  8 - 

TOTAL 718 40 

Analiza Pareto a celor mai mari debitori (cont.) (datorii expirate - 864,4 mii lei, decembrie 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cel mai mare datornic cu cca. 1/3 din totalul datoriilor este Primăria or. Cahul care este şi 
fondatorul întreprinderii 

• Din totalul datoriilor debitoare de 
718 mii lei datorate de organizaţii şi 
agenţi economici – 67 mii lei sunt 
dubioase (sunt mai vechi de 1 an), 
iar pe parcursul anului 2010 nu a 
fost colectat nici un leu pentru 
stingerea acestora 
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Raportul de profit si pierdere (analiza verticala şi orizontală) 

Tabel: Raportul de profit şi pierderi 
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

mln. lei Analiza verticală Analiza orizontală 

Vânzări nete  9,9 12,6 15,3 13,7 100% 100% 100% 100% 100% 127% 154% 138% 

Costul vânzărilor  10,8 11,4 12,5 12,9 109% 90% 82% 94% 100% 105% 115% 119% 

Profitul brut  -0,9 1,3 2,8 0,8 -9% 10% 18% 6% 100% 236% 407% 185% 

Alte venituri operaţionale  3,9 0,6 0,1 0,2 40% 5% 1% 2% 100% 16% 3% 6% 

Cheltuieli comerciale  0,4 0,6 0,7 0,7 4% 5% 4% 5% 100% 135% 157% 162% 

Cheltuieli generale şi adminis. 1,3 1,8 2,1 2,1 13% 14% 14% 15% 100% 133% 159% 156% 

Alte cheltuieli operaţionale 0,3 0,5 0,5 0,5 3% 4% 4% 4% 100% 174% 196% 180% 

Profit (pierdere) din activitatea 
operaţională  

1,0 -1,0 -0,4 -2,3 10% -8% -3% -16% 100% -100% -41% -232% 

Rezultatul din activitatea de investiţii  0 0 0 -0,1 0% 0% 0% -1% - - - -

Rezultatul din activitatea financiară  3,3 3,3 -4,3 1,2 33% 26% -28% 9% 100% 100% -230% 37% 

Rezultatul excepţional: profit 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% - - - -
Rezultatul din activitatea economico-
financiară  

4,3 2,3 -4,7 -1,1 43% 19% -31% -8% 100% 55% -210% -126% 

Impozit pe venit  0 0 0 0 0% 0% 0% 0% - - - -

Profit net  4,3 2,3 -4,7 -1,1 43% 19% -31% -8% 100% 55% -210% -126% 

Se atestă: 
• Creşterea consecutivă a vânzărilor (de al 100% la 138% sau de la 9,9 la 13,7 mln. lei, excepţie 

anul 2009 creştere – 154%) 
• Creşterea costului vânzărilor (de la 100% la 119% sau de la 10,8 la 12,9 mln. lei) 
• Creşterea Profitului Brut (de la pierdere -9%(2007) la profit de 18% în 2009, şi 6% 2010) 
• Diminuarea veniturilor operaţionale (de la 40% la 2% sau de la 3,9 la 0,2 mln. lei) 
• Creşterea cheltuielilor comerciale (de la 100% la 162% sau de la 0,4 la 0,7 mln. lei, iar ponderea 

din vânzări este de 5%) 
• Creşterea CGA atât ca pondere (de la 13% la 15%) cât şi ca volum (de la 1,3 (100%) la 2,1(156%) 

mln. lei la) datorită în mare parte cheltuielilor de deservire a creditelor 
• Descreşterea continuă a profitului operaţional de la 1 mln. profit la 2,3 mln. pierdere (de la o cotă 

de 10% la 3,3 ori, fapt ce reflectă schimbările în volum, eficienţă şi tipul de clienţi deserviţi). 
• Variaţii de la -4,3 mln. lei la +3,3 mln lei în rezultatele financiare datorate cursului de schimb, fapt 

ce face vulnerabilă întreprinderea la deservirea şi rambursarea împrumutului valutar 
• Diminuarea profitului net cu trecerea pe pierderi începând cu anul 2009 
Se recomandă: 
• Creșterea veniturilor din alte activităţi decât comercializarea apei (benchmark 30% ~ 50%) 

posibilitate demonstrată în 2007. 

Raportul de profit şi pierdere. Structura costurilor (mii lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
• Costul vânzărilor are o tendinţă continuă de creştere datorită utilizării unor active învechite fizic şi 

tehnologic, precum şi a creşterii preţurilor la resursele energetice şi materiale 
• CGA, de asemenea atestă o tendinţă de creştere 
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Analiza structurii Cheltuielilor Generale şi Administrative (CGA) 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
mii lei Analiza verticală Analiza orizontală 

Cheltuieli Generale şi Administrative  -Total  1.336 1.778 2.125 2.082 100% 100% 100% 100% 100% 133% 159% 156%

uzura mijloacelor fixe  25,1 41,5 46,7 50,4 1,9% 2,3% 2,2% 2% 100% 165% 186% 201%
din care privind uzura automobil  

reparația mijloacelor fixe  6,5 0 26,8 0,5% 0% 0% 1% 100% 0% 0% 412%
întreținerea mijloacelor fixe  73,6 37,9 73,8 181,2 5,5% 2,1% 3,5% 9% 100% 52% 100% 246%
amortizarea activelor nemateriale  4,0 4,0 6,4 7,2 0,3% 0,2% 0,3% 0% 100% 100% 160% 181%

întreținerea personalului administrativ şi de 
conducere 

557,4 769,6 923,8 910,8 42% 43% 43% 44% 100% 138% 166% 163%

impozite, taxe şi plăţi cu ex. imp. pe venit  562,3 781,0 914,8 817,7 42% 44% 43% 39% 100% 139% 163% 145%

pentru donaţii şi sponsorizare  5,8 14,0 2,0 20,5 0,4% 0,8% 0,1% 1% 100% 241% 34% 353%
privind protecţia muncii  7,8 11,6 13,6 13,7 0,6% 0,7% 0,6% 1% 100% 148% 173% 175%
de reprezentare   0,9   0% 0% 0% 0% -  - - - 
de deplasare  14,7 12,8 25,3 10,3 1,1% 0,7% 1,2% 0% 100% 87% 172% 70%

alte cheltuieli generale şi administrative  78,7 104,2 119,1 43,6 5,9% 5,9% 5,6% 2% 100% 132% 151% 55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza structurii “Cheltuieli comerciale” 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
mii lei Analiza verticala Analiza orizontală 

Alte cheltuieli comerciale – TOTAL  430 579 676 696 100% 100% 100% 100% 100% 135% 157% 162% 

privind operaţiile de marketing  
privind ambalajele şi ambalarea produselor şi 
mărfurilor    
transport privind desfacerea  
privind reclama  
reparaţiile garantate şi deservirea cu garanţie  
datoriile dubioase  
returnarea şi reducerea prețurilor la mărfurile 
vândute    
alte cheltuieli comerciale  430,2 579,1 675,9 696,4 100% 100% 100% 100% 100% 135% 157% 162% 

inclusiv retribuirea muncii  287,2 453,1 458,0 477,7 67% 78% 68% 69% 100% 158% 159% 166% 

CAS  71,8 92,5 105,3 110,6 17% 16% 16% 16% 100% 129% 147% 154% 
CAOAM  8,7 11,6 15,1 16,8 2% 2% 2% 2% 100% 134% 174% 194% 

 

• Se atestă o creştere constantă a cheltuielilor comerciale, dar fără impact pozitiv asupra 
încasărilor/vânzărilor, fapt ce denotă neutilizarea indicatorilor cheie de performanţă în angajarea 
personalului (preponderent la serviciile ce nu ţin de furnizarea apei şi canalizare). 

 

 

Se atestă: 

• o creştere de 63% privind întreţinerea 
personalului administrativ şi de 
conducere (în valoare absolută o 
creştere substanţială de cca. 350 mii 
lei) 

• o creştere de 45% privind impozitele, 
taxele şi plăţile (în valoare absolută 
creşterea constituie cca. 260 mii lei)  

• o creştere a cheltuielilor privind 
reparaţia MF şi întreţinerea MF (de 4,1 
ori şi respectiv de 2,5 ori, dar în termeni 
absoluţi valorile sunt încă mici) 
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Analiza structurii “Alte cheltuieli operaţionale 

   Tabel: Alte ch. operaționale, mii lei        Structura şi valoarea altor ch. operaţionale 
2007 2008 2009 2010

mii lei 

Alte cheltuieli operaţionale - total  275 480 539 495 

din vânzarea activelor curente, cu excepţia 
produselor finite (lucrărilor, serviciilor) şi 
mărfurilor  
privind arenda curentă  
amenzi, penalităţi, despăgubiri achitate şi alte 
tipuri de sancţiuni  

2,9 0,2 21,5  

din care, aferente plăţilor la buget  2,9 0,2 19,9  
din modificarea metodelor de evaluare a 
activelor curente  

dobânzi pentru credite şi împrumuturi  417,5 486,2 483,8 

cheltuieli indirecte nerepartizate de producţie  
lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor  
aferente produselor rebutate  
alte cheltuieli operaţionale  272,1 61,9 31,1 11,2 

 

• Se atestă o creştere substanţială (începând cu anul 2008) a “altor cheltuieli operaţionale”, datorată 
apariţiei plăţilor aferente dobânzilor pentru credite şi împrumuturi. 

 

Analiza structurii Consumurilor şi cheltuielilor (structura după raportul 5-C) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
mii lei structura 

Venituri din prestarea serviciilor 12.675 15.329 13.744 100% 100% 100%
întreprinderilor 6.141 6.213 6.374 48% 41% 46%

populației 6.495 8.835 7.053 51% 58% 51%

Consumuri şi cheltuieli TOTAL 13.066 14.295 14.642 100% 100% 100%
Consumuri şi cheltuieli, materiale TOTAL 3.690 4.024 4.649 28% 28% 32%

materiale, semifabricate, piese de schimb 815 1.001 1.247 6% 7% 9%

materiale de construcţie p/u reparație 337 234 268 3% 2% 2%
combustibil (p. petroliere şi gaze) 369 280 377 3% 2% 3%

energia electrică 2.155 2.409 2.694 16% 17% 18%

alte consumuri şi ch. materiale 15 100 62 0% 1% 0%
Consumuri şi ch. a serviciilor prestate de terţi -
TOTAL 

153 75 72 1% 1% 0%

pregătirea şi perfecţionarea cadrelor 0 3 2 0% 0% 0%
Uzura ATL 2.819 2.793 2.652 22% 20% 18%

Remunerarea muncii 4.897 5.607 5.530 37% 39% 38%

Contribuţii CAS+CMO - Total 1.153 1.302 1.327 9% 9% 9%

Alte consumuri şi ch. operaţionale 1.506 1.796 1.738 12% 13% 12%

Se atestă: 
• Creşterea consumurilor materiale cu 432 mii lei (cca. 53%) şi energetice cu 539 mii lei (cca. 25%) 

de comparat cu dobânda bancară (573mii) 
• Creşterea remunerării muncii cu peste 0,6 mln. lei (cca. 13%) 
 

Consumuri şi ch. materiale (4.649 mii lei;2010)   Alte consumuri şi ch. operaţionale (1.738 mii lei; 2010) 
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Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (mii. lei) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Activitatea operaţională 
Încasări băneşti din vânzări 15.187 16.699 15.830 100% 110% 104% 
Plaţi bănești furnizorilor şi antreprenorilor 6.367 5.623 5.441 100% 88% 85% 
Plăţi băneşti salariaţilor, CAS şi primele de asigurare obligatorie de 
asistentă medicală 

5.929. 7.123 6.728 100% 120% 113% 

Plata dobânzilor 424 475 483 100% 112% 114% 
Plata impozitului pe venit         
Alte încasări ale mijloacelor băneşti         

Alte plăţi ale mijloacelor băneşti 1.617 1.660 1.463 100% 103% 91% 

Fluxul net MB din Activitatea Operaţională 849 1.818 1.714 100% 214% 202% 

Activitatea de investiţii 
Încasări băneşti din ieşirea ATL 
Plăţi băneşti pentru procurarea ATL 243 
Dobânzi încasate 
Dividende încasate 
Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti 
Fluxul net MB din Activitatea de Investiţii 0 0 -243 -
Activitatea financiară 
Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi 573 -
Plăţi băneşti privind  credite şi împrumuturi 660 1.394 - -
Fluxul net MB din Activitatea Financiară 0 -660 -821 - -
Flux net din activitatea economico-financiară până la articole 
excepționale 

850 1.158 650 100% 136% 76% 

Încasări (plăţi) excepţionale ale MB 

Flux net total 850 1.158 650 100% 136% 76% 

Diferențe de curs favorabile (nefavorabile) 
Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 4.604 5.454 6.612 100% 118% 144% 
Soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de gestiune 5.454 6.612 7.262 100% 121% 133% 

• Fluxul MB din activitatea de bază este pozitiv şi are o evoluţie ascendentă şi se datorează creşterii 
încasărilor din vânzări.  

• Raportul FMB arată o diminuare relativă a ponderii plăţilor faţa de furnizori şi antreprenori.  
 

Analiza capitalul de lucru net (fondul de rulment) 

Capitalul de lucru net = Active Curente – Pasive Curente 

Structura capitalului de lucru (mln. lei;)   Analiza pe orizontală (comparativ cu 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Pe parcursul an. 2007 – 2010, capitalul de lucru net este pozitiv 
• Pentru anii 2008-2009 Fondul de rulment creşte mai rapid decât Activele Curente datorită creşterii 

mai lente a Pasivelor Curente  

Analiza indicatorilor de lichiditate 

2007 2008 2009 2010 Referinţe

Lichiditatea curentă 2,3 8,8 10,8 9,0 0,5 – 1,0 

Lichiditatea imediată (quick ratio) 2,1 7,8 9,4 8,0 0,1 – 0,25 

Lichiditatea mijloacelor băneşti (cash ratio) 1,4 5,3 6,4 6,1 1,0 - 1,5 

• Întreprinderea are un grad mare de lichiditate, iar indicatorii de lichiditate depăşesc cu mult 
referinţele. 
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1.2 Managementul financiar 

Analiza Du PONT 

 
ROTA= Rentabilitatea Activelor Totale  
Referinţă: ROTA=Rata dobânzii BNM + min. 8-12 puncte procentuale, Rotaţia activelor – 1 ori. 
Rotaţia Datorii debitoare – 30-45 zile; rotaţia mijl. băneşti 5-7 zile. Rentabilitatea vânzărilor – 9-10% (rata reală)  
Rentabilitatea Vânzărilor şi Rotaţia Activelor se compară cu media pe sector sau cu cea a celor mai buni concurenţi  

 

Analiza Du PONT (2008-2010) 

 

 

*ordinea indicatorilor de la stânga la dreapta reprezintă anii de la 2008 la 2010 
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Analiza Du PONT în detalii (2010) 

 

 

Analiza Du PONT în detalii (2009) 
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Analiza Du PONT în detalii (2008) 

 

 

Rata Profitului, Rotaţia Activelor şi Rentabilitatea Activelor. 
Analiza comparativă pentru diverse industrii 
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Calculul creşterii durabile 
 

 

 

(Des-)Creşterea Durabilă=-7,4 x 0,29 x 3,1 x 1=-6,7% 
* Productivitatea muncii= Vânzări/nr.angajaţi = 13955 mii. Lei/ 177= 79 mii lei/ angajat (6,6 mii USD) 

 

Riscul afacerii în dependenţă de pragul de rentabilitate 
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Oportunităţi de îmbunătăţire a Rentabilităţii Activelor (ROTA) 

 

Majorarea Vânzărilor: 

Volumul: 
• Diminuarea pierderilor de apă necontorizată (implementarea contoarelor intermediare şi a analizei 

consumului de apă pe sectoare/zone şi a plăţilor corespunzătoare) 
• Extinderea reţelelor în satele megieşe precum şi în toate zonele din oraşul Cahul 

Servicii şi lucrări: 
• Lansarea ofertelor de servicii adiţionale ce nu ţin de aprovizionare cu apă şi canalizare (referenţial 

de la 30% până la 60%) utilizând formula prezentată. 

Tarife: 
• Aprobarea tarifelor unice şi nediscriminatorii. 
• Transferul procesului de aprobare a tarifelor la o organizaţie independentă de tip ANRE 
• Facturarea evacuării apelor uzate casnice la nivel de 98% din consumul facturat  

Managementul Capitalului de lucru: 

Mijloace bănești 
• Gestiunea MB prin rezerve optime, precum şi prin investirea unei părţi din lichidităţi în 

modernizarea întreprinderii, orientate prioritar la locurile înguste şi la diminuarea pierderilor 

Datorii debitoare 
• Proceduri de colectare a datoriilor debitoare mai intense şi mai rapide, întreprinderea trebuie să 

diminueze suma creanţelor cu 40-50%  

Stocuri 
• Gestiunea stocurilor de materiale prin aplicarea principiilor (Kanban sau minimum şi maximum), 

întreprinderea, pentru nivelul actual de vânzări, trebuie să opereze cu un nivel de stocuri materiale 
de 2 ori mai mic 

• Formarea stocurilor de piese şi componente în baza principiului de rezerve a celor mai des uzate 
părţi şi componente (Buffer Management) 

Managementul Activelor Fixe: 

Creşterea gradului de utilizare a activelor fixe 
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• Prin extinderea reţelelor, precum şi aplicarea indicatorilor ETE (eficacitatea totală a 
echipamentului) şi ROE (rata de operare a echipamentului) 

Active mai ieftine 
• Efectuarea procurărilor de echipament conform cerinţelor SMC (minimum 3-5 furnizori cu utilizarea 

analizei raportului preţ/calitate/termen de livrare) 

Reducerea capacităţilor 
• Optimizarea capacităţilor, inclusiv reducerea prin vânzare şi/sau înlocuire în baza indicatorilor ETE 

şi ROE şi a managementului constrângerilor sau a locurilor înguste 

Controlul Costurilor: 

Remunerare 
• Aplicarea stimulenţilor monetari conform indicatorilor de performanţă care vor contribui la 

reducerea dramatică a pierderilor, colectarea DD, calitatea serviciilor 

Cheltuieli Generale şi Administrative 
• Implementarea bugetării CG&A şi menţinerea lor în limitele planificate 

Achiziţii 
• Implementarea sistemului Kanban şi a mecanismului cantităţilor minime şi maxime, fapt ce poate 

contribui la diminuarea cu 30% a cheltuielilor cu materialele 

1.3 Previzionarea şi bugetarea 

Se recomandă managementul prin bugete prin previzionarea a trei scenarii (optimist, normal şi 
pesimist) 
• Bugetul vânzărilor 
• Bugetul cheltuielilor de vânzări (de marketing) 
• Bugetul activităţii de producere 
• Bugetul stocurilor 
• Bugetul cheltuielilor materiale directe 
• Bugetul cheltuielilor legate cu munca 
• Bugetul cheltuielilor de secţie 
• Bugetul cheltuielilor administrative 

Managementul prin: 
• Raportul de profit şi pierderi 
• Bilanţul contabil 
• Fluxul de numerar 

 



19 

Bugetul de cheltuieli (exemplu pentru faza iniţială) 

 

Bugetul investiţiilor (exemplu pentru faza iniţială) 

 

1.4 Politica în domeniul tarifelor 

Politica de tarifare 

• Element cheie al dezvoltării întreprinderii 

• Puternic influențată de aspecte politice 

• Nu este aplicată “Metodologia de calcul, de aprobare şi aplicare a tarifului pentru apă şi 
canalizare (decizia ANRE nr.164 din 29.11.2004)” 

Evoluţia tarifelor (MDL/m3) 

Tarife furnizare apă potabilă (MDL/m3)   Tarife canalizare (MDL/m3) 
 

 

 

 

 

 

 

 



20 

• Tarifele sunt discriminatorii din punct de vedere al statutului (persoană fizică, juridică …) 

• Datorită creşterii pragului de la 3 la 5 m3/lunar tarifele medii au scăzut de la 11,25 la 9,09 lei/m3 
pentru livrarea apei potabile, şi de la 4,58 la 4,1 lei/m3 pentru canalizare, soldat cu pierdere de 1,5 
mln. lei 

• Pe parcursul ultimilor trei ani tarifele au rămas neschimbate 
 

Evoluţiile privind consumul şi plăţile pentru apa potabilă 

Consumul (volumul mii m3)     Plăţile (mln. lei) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• La un consum de 4 ori mai mare la consumatorii casnici faţă de organizaţii/instituţii în termeni 

cantitativi se atestă o diferenţă valorică de mai puțin de 20%, cu excepţia anului 2009 (confirmarea 
caracterului discriminatoriu al tarifelor aplicate) 

• Consumul apei potabile e în scădere, expresia valorică menţinându-se la acelaşi nivel (excepţie 
anul 2009) 

 

Evoluţiile privind evacuarea şi tratarea apelor uzate 

Evacualerea (volumul mii m3)     Plăţile (mln. lei) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La o cantitate mai mare de apă evacuată de către consumatorii casnici faţă de organizaţii/instituţii 
se atestă o diferenţă valorică de cca. 20% la plăţi , excepţie anul 2008 (confirmarea caracterului 
discriminatoriu al tarifelor aplicate) 

• La un consum de 676 mii m3 a populaţiei, evacuarea constituie doar 390 mii m3(57%) 

 

Concluzii referitoare la politica în domeniul tarifelor 

• Stabilirea şi aprobarea tarifelor este influenţată politic, având un caracter populist, de facto 
subvenționând pe cei bogaţi, distorsionând şi punând în pericol serviciul de aprovizionare cu apă şi 
canalizare 
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• De asemenea, tarifele poartă caracter discriminatoriu care stimulează consumul ilicit/ clandestin 

• Tarifele sunt penalizatoare şi nu încurajează (inhibă) consumul de apă (în mod deosebit pentru 
agenţii economici şi investitorii potenţiali – ex. tariful stabilit pentru ag. econ. – 27,97 lei/m3 
comparativ cu 6 lei/m3 pentru populaţie) 

• Metodologia de Calcul al tarifelor nu include Amortizarea activelor fixe sau echivalentul investiţiilor 
efectuate în modernizarea acestor active (declaraţia managementului) 

• Consumul de apă necontorizat este facturat la 120 l/zi, comparativ cu alte întreprinderi care aplică 
abordarea diferenţiată (ex. 230-400 l/zi) 

• Mărirea limitei de consum pentru populație de la 3 m3/lună la 5 m3/lună la tariful de 6 lei s-a soldat 
cu o pierdere de peste 1,5 mln. lei (tariful mediu pentru apa livrată populaţiei a fost în 2009 de 9,69 
l/m3, iar în 2010 – 7,95 l/m3)  

 

1.5 Facturarea şi colectarea plăţilor 

Sistemul de facturare şi evidenţă a plăţilor este automatizat şi presupune: 

• Colectarea datelor de pe contoare şi înregistrarea în baza de date a companiei; 

• Calcularea cantităţilor şi formarea facturilor de plată 

• Modalitatea de plată 

o Casieria întreprinderii 

o Băncile comerciale 

Evoluţia indicatorilor de colectare 

Evoluţia nivelului de colectare 2007 2008 2009 2010 

Total pe întreprindere 

Suma facturată 11.000.513,0 13.958.764,0 15.420.983,0 13.955.080,0 

Suma încasată 10.902.077,0 13.462.622,0 16.699.925,0 15.830.272,0 

Rata de colectare (%) 99,1% 96,4% 108,3% 113,4% 
 

Pentru ultimii 4 ani întreprinderea are o rată relativ înaltă de colectare a plăţilor. Pentru ultimii 2 ani 
întreprinderea a reuşit nu numai să colecteze plăţile curente, dar şi o parte din datoriile istorice. 

În caz de neplată se iniţiază următoarea procedură  

• Notificarea clientului despre plată 

• Deconectarea de la sistemul de alimentare cu apă 

• Pregătirea documentelor privind iniţierea acţiunilor legale 

• Iniţierea acţiunilor legale  
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2 ANALIZA TEHNICĂ 

2.1 Managementul şi mentenanţa sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

Elementele cheie a managementului sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

• Nivelul de prestare a serviciilor  

• Selectarea obiectivelor de performanţă 

• Sistemul informaţional  

• Identificarea şi evaluarea activelor 

• Managementul riscurilor şi evaluarea impactului în caz de eşec  

• Evaluarea stării/condiţiilor  

• Reabilitarea şi planificarea înlocuirii/schimbului 

• Evaluarea şi asigurarea capacităţii  

• Analiza şi planificarea întreţinerii/deservirii 

• Managementul financiar  

• Îmbunătăţirea continuă 

 

Structura sistemelor de alimentare cu apă 

• Staţia de captare şi pompare 

• Conducte de transmitere a apei captate 

• Staţia de tratare/curăţare a apei 

• Rezervoare de stocare 

• Staţii de pompare 

• Rețeaua de distribuție 

 

Captarea şi transportarea apei la tratare 

• Sursa primară de apă – râul Prut, localizat la vest de oraşul Cahul (cca.5 km de la centrul oraşului) 

• Unitate de captare – staţia de captare-pompare de treapta I (SP1), cu capacitate de captare de 
960 m3/h (2 pompe x 480m3/h, renovată în 2006) 

• Conducte de transmitere a apei captate până la staţia de tratare – 8,18 km într-o singură conductă 

o Componenţa – beton armat (50%) şi oţel (50%) 

o Anul exploatării – 1978 

 

Tratarea apei şi stocarea (uzina de apă) 

• Staţia de tratare (uzina de apă) – capacitate de 17,4 mii m3/24 ore 

o Agitator vertical pentru a introduce soluţia de coagulare (sulfat de aluminiu) 

o Camere de contact – 4 unităţi; 

o Decantoare – 4 unităţi;  

o Filtre rapide – 8 unităţi, din care 6 sunt operaţionale; 

o Staţie de clorinare pentru prelucrare finală;  

• Bazine de stocare a apei potabile (3 unităţi x 2000 m3, = 6000 m3), material – beton armat 
(capacitate totală per sistem 11500 m3) 
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• Laboratorul de producere (sanitaro-bacteriologic şi chimic) – a fost lansată modernizarea 
laboratorului, unde au fost efectuate investiţii în echipamente de laborator în sumă de cca. 1,7 mln. 
lei. 

Sistemul de distribuţie a apei 

Sistemul de distribuţie a apei este ca şi celelalte elemente a sistemului de alimentare cu apă a 
oraşului Cahul construit în anii 1968-1970 şi proiectat, respectiv conform normelor URSS ai anilor 
1960. Acesta este format la ora actuală din: 

• Staţii de pompare – 5 unităţi 
o SP2: capacitate 23 mii m3/zi (3 pompe x320m3/oră=960m3/oră), H=60m), renovare 2006 
o SP3: capacitate 336 m3/oră (3 pompe x 112m3/oră), furnizează zona 2 - H=72m, zona 3 - 

H=35m şi SP4; 2 bazine de stocare (2000m3); renovare 2005. 
o SP4: capacitate 97,5 m3/oră (3 pompe x 32,5m3/oră), furnizează zona 4 – H=50 şi SP5; 2 

bazine de stocare (500m3); renovare 2005. 
o SP5: capacitate 32 m3/oră (2 pompe x 6m3/oră + 3 x 5m3/oră), furnizează zona 5 – H=25; 2 

bazine de stocare (3000m3); renovare 2004. 

• Rețeaua de distribuţie 80 km 
o 20 km – polietilenă < 10 ani 
o 7 km - beton armat < 20 ani 
o 20,9 km – fontă < 30 ani 
o 30,9 km – oţel < 30 ani 

Tabel: Sistemul de distribuţie apei 

Staţia de 
pompare 

Capacitate 
totală, m3/oră  

Pompe şi 
capacitate

Capacitate 
stocare, m3 

Furnizează Renovare 

SP2 960 3 x 320 6000 (3x2000) Zona 1 (H=60m); SP3, 
SP4 

2006  

SP3 336 3 x 112 2000 (2x1000) Zona 2 (H=72m); Zona 3 
(H=35m); SP4 

2005  

SP4 97,5 3 x 32,5 500 (2x250) Zona 4 (H=50); SP5 2005 

SP5 32 2 x 6 
3 x 6  

3000 (2x1500) Zona 5 (H=25) 2004 
1992 

 

Evaluarea sistemelor de alimentare cu apă 

Tabel: Evaluarea sistemului de alimentare cu apă potabilă 

#  Elementul sistemului  Evaluare  

1 SP1  

2 Conducta de transmitere a apei captate la staţia de tratare – 8,18 km  

3 Staţia de tratare – capacitate de 17,4 mii m3/24 ore  

4 Bazine de stocare a apei potabile (3 unităţi x 2000 m3)  

5 Laboratorul de producere (sanitaro-bacteriologic şi chimic)  

6 Staţii de pompare: 
SP2 
SP3 
SP4 
SP5 

 
 
 
 
 

7 Rețeaua de distribuţie cca. 80 km 
Polietilenă – 21,5 km 
Beton armat – 7 km 
Fontă – 20,9 km 
Oţel – 30,9 km 

 
 
 
 
 

 

Criterii de evaluare: 1 = Nivel critic, necesită renovare imediată; 2 = Nivel minimal al cerinţelor, poate funcţiona doar pe termen scurt; 3 = 
Conform cerinţelor, dar mai sunt oportunităţi de îmbunătăţire/modernizare; 4 = Unele cerinţe sunt supra-îndeplinite; 5 = Supra-îndeplineşte 
nivelul tuturor cerinţelor. 
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Structura sistemelor de canalizare şi tratarea apelor reziduale 

Volumul de tratare zilnica a apelor uzate este de cca. 2500-3000 m3 şi include:  

• Reţeaua conductelor de colectare a apelor uzate 

• Staţii de colectare şi pompare a apelor uzate 

• Colectorul de ape uzate sub presiune 

• Staţia de epurare a apelor  

• Laborator de producere 

• Reţeaua de deversare a apelor reziduale tratate 

 

Colectarea şi transportarea apelor uzate 

• Reţeaua de canalizare este de 51,3 km (din care 34,9 km reţele gravitaţionale şi 16,4 km 
conducte sub presiune): 

• Staţia de colectare centrală  

Deserveşte partea centrală a oraşului şi a fost construită în 1970, renovată 2006.Au fost schimbate 2 
pompe noi FA-15.77Z cu capacitatea motorului 65 kWt cu randament mai mare, şi în luna octombrie 
2007 au fost schimbate 2 pompe FG160/50 cu capacitatea motorului 30kWt. 

• Staţia de pompare de canalizare Nr. 1  

Deserveşte partea de nord-est a oraşului construită 1980, schimbate 2 pompe (capacitatea motorului 
55 kWt) cu altele 2 (cu capacitatea de 11 kWt şi 22 kWt) 

• Staţia de pompare de canalizare Nr. 2  

Deserveşte partea de sud, staţia de colectare – construită 1970 sunt instalate 2 pompe CD 50/12 cu 
motoare electrice cu capacitatea de 7,5 kWt  

• Colectorul de ape uzate sub presiune 

În anul 2007 au fost substituite parţial 6,5 km (polietilenă), din 9km a colectorului de canalizare sub 
presiune cu diametru 400 mm 

 

Compoziţia sistemului de canalizare 

Tipul materialului  Lungimea (m) / vârsta (ani) 
Total  

< 10 ani  10-20 ani  20-30 ani  > 30 ani  

Oţel 7.000 7.000

Asbesto-ciment 4.330 9.260 13.590

PVC 9.610 4670 14.280

Polietilenă densitate 
înaltă 

16.400 
  

16.400

Total (m) 16.400 0 13.940 21.020 51.270

% din lungimea totală  31,99 0 27,19 40,99 100%

 

Tratarea apelor reziduale/ uzate 

• Staţia de epurare a apelor, principalul element al sistemului de tratare a apelor uzate, este 
construită în 1970, capacitatea 13.700 m3/zi, procesează 2.500-3.000 m3/zi (18%), include: 

o Deznisipator 

o Decantoarele primare combinate cu elementele de fermentare (8 unităţi) 
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o Filtrele biologice (3 unităţi – funcţională o unitate) 

o Decantoarele secundare (3 unităţi) 

o Platforme de uscare a nămolului 

o Staţia de pompare a nămolului 

o Staţia de clorinare (ne-operaţională) 

• Laborator de producere (dotat cu tehnică insuficient utilizată) 

• Reţeaua de deversare a apelor reziduale tratate (d-500mm cu lungimea de 5 km) 

 

Evaluarea sistemului de canalizare şi tratare a apelor uzate 

#  Elementul sistemului  Evaluare 

1 Reţeaua de canalizare 
 Oţel 
 Asbesto-ciment 
 PVC 
 Polietilenă densitate înaltă 

 
 
 
 
 

2 Staţia de colectare centrală  

3 Staţia de pompare de canalizare Nr. 1  

4 Staţia de pompare de canalizare Nr. 2  

5 Colectorul (conductă) de ape uzate sub presiune  

6 Staţia de epurare a apelor  

7 Laborator de producere (staţia de epurare a apelor)  

8 Reţeaua de deversare a apelor reziduale tratate  
 

Criterii de evaluare: 1 = Nivel critic, necesită renovare/ modernizare imediată; 2 = Nivel minimal al cerinţelor, poate funcţiona  doar pe 
termen scurt; 3 = Conform cerinţelor, dar mai sunt oportunităţi de îmbunătăţire/modernizare; 4 = Unele cerinţe sunt supra-îndeplinite;  5 = 
Supra-îndeplineşte nivelul tuturor cerinţelor. 

 

Aspectele cheie privind îmbunătăţirea Operării şi Mentenanţei 

• Prioritizarea activităţii de mentenanţă 

• Atenţie sporită la pierderile de apă (PA) 

• Investiţii în consolidarea capacităţilor 

• Monitorizarea trebuie să fie continuă/permanentă 

• Îmbunătăţirea standardelor de proiectare şi a criteriilor referitoare la “Planul de siguranţă a apei” 

• Creşterea responsabilităţii 

• Îmbunătăţirea transparenţei 

• Împuternicirea comunităţii  
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Cercul vicios al sistemelor de apă şi canalizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şase elemente pentru O&M durabilă 

 

 

Analiza comparativă a cantităţilor furnizate de apă 

Evacualerea (volumul mii m3)     Plăţile (mln. lei) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Întreprinderea suportă cca 39% pierderi de apă necontorizată şi 16% pierderi în sistemul propriu 
total în sistem – 55%. 

• Referenţialul pierderilor în sistem este de 15-20% respectiv, restul sunt pierderi fie din cauza 
infrastructurii gestionate inadecvat, fie din cauza consumului ilicit/clandestin 

 Deteriorarea activelor (infrastructurii), care 
reprezintă o pierdere financiară enormă 
conduce la reducerea duratei de viaţă a 
activelor şi necesitatea înlocuirii premature.  

 O creştere a costului facilităţilor de operare şi 
o risipă a resurselor naturale aferente, 
precum şi a celor financiare.  

 Reducerea nivelului de deservire → 
micşorează dorinţa de plată → reduce 
veniturile întreprinderii şi bugetul disponibil 
pentru O&M.  



27 

• 7,3 – 8,5 mln. lei sunt vânzări ratate din cauza managementului inadecvat a sistemelor de 
aprovizionare cu apă potabilă (55%-15%=40%*1,9 mln. m3*11,42=8,5) 

• 0,63 mln. lei vânzări ratate din cauza managementului inadecvat al sistemului de canalizare (860 
mii m3* 98% -716 mii m3 * 4,62=0,63 mln. lei) 

 

Organizarea locurilor de muncă 

Organizarea locurilor de muncă este evaluată conform sistemului de evaluare a performanţei bazat 
pe cinci niveluri. Nivelul unu este punctul de start, iar nivelul 5 este clasă mondială, obiectivul 
companiei. 

 

Criteriile de evaluare privind organizarea locului de muncă (fişa de evaluare) 

1. Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

2. Instrumentele şi materialele pentru efectuarea curăţeniei sunt păstrate cu acurateţe, totul e la 
locul potrivit 

3. Pe podea lipseşte gunoiul sau hârtia. Nu există pericolul de a călca pe cablurile echipamentelor 
sau utilajelor. Nu există pericolul alunecării. Scările şi suprafeţele orizontale sunt curate. 

4. Nu sunt afişate anunţuri vechi, murdare sau rupte. Hârtiile sunt netede şi curate. Nu există colţuri 
rupte sau urme de peliculă rămase de la anunţurile vechi. 

5. Nimic nu împiedică accesul spre furtunurile de apă şi stingătoare. Nimic nu se amplasează în faţa 
ieşirilor de urgenţă sau a coridoarelor. Se indică locul şi modul de utilizare a întrerupătoarelor şi 
disjunctoarelor. Marcaje de tipul “Zebra” sunt aplicate în zonele de risc pentru securitate. 

6. Materiale, instrumente, produse, documente, dosare şi altele nu sunt plasate/ păstrate direct pe 
podea. 

1. Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

• Nu există nici un obiect fără identificare clară prin jur. 

• Nici un obiect nu este acoperit de praf. 

• Nici un lucru de prisos nu se află pe topul rafturilor. 

• Nu există în jur obiecte care au căzut de pe rafturi sau care se sprijină de pereţi  

• Nici un lucru de prisos nu se află pe partea de sus a rafturilor 

• Nu sunt obiecte pe jos căzute de pe rafturi, sau care sunt întinse pe lângă ferestre. 

• Nimic nu a căzut după rafturi. 

• Nu sunt lucruri inutile pe masă şi în sertare. 

• Nu sunt documente inutile pe rafturi. 
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Identificaţi şi eliminaţi toate lucrurile inutile (adică, totul ce nu se utilizează de luni în şir sau totul ce nu 
s-a utilizat în ultimele 12 luni) 

Exemplu: Sectorul „Atelierul mecanic” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea depozitului de componente şi piese  
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

Exemplu: Sectorul „Atelierul mecanic” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Depozitarea pieselor de schimb 
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

Exemplu: Sectorul „Atelierul mecanic” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea uneltelor 
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

Exemplu: Sectorul „Garaj auto” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Păstrarea uneltelor 
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

 

Exemplu: Sectorul „Garaj auto” 
 

 

 

Exemplu: Sectorul “Staţia de epurare/tratare a apelor reziduale” 
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

Exemplu: Sectorul “Garaj auto” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Păstrarea uneltelor 
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

Exemplu: Sectorul “ Secţia calcul” 
 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – organizarea birourilor 
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Lipsesc lucrurile inutile din zona de lucru 

Exemplu: Sectorul “Laboratorul chimic – staţia de tratare” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – organizarea birourilor 
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Exemplu: Practici bune de activitate – organizarea birourilor 

 
 
 

pprraaccttiiccii  bbuunnee  ddee  
aaccttiivviittaattee  
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2. Instrumentele şi materialele pentru efectuarea curăţeniei sunt păstrate cu acurateţe, totul e 
la locul potrivit 

• Echipamentul de menaj este disponibil acolo unde este necesar 

• Există mături şi urne în fiecare zonă. 

• Murdăria trebuie curăţită imediat. 

• Nu se recomandă un vas pentru echipamentul de menaj. Ele vor fi păstrate în formă atârnată. 
Un cărucior mobil cu echipament de menaj e necesar în unele zone 

• Măturile vechi trebuie eliminate. 

Acum când aţi înlăturat toate lucrurile inutile, organizaţi ceea ce a rămas. 

 

Instrumentele şi materialele pentru efectuarea curăţeniei sunt păstrate cu acurateţe, totul e la 
locul potrivit 

Exemplu: Sectorul “Laboratorul bacteriologic – staţia de tratare” 

 

 

 

 

 



38 

Exemplu: Sectorul “Staţia de pompare – staţia de tratare” 

 

 

 

Exemplu: Sectorul “Staţia de colectare şi pompare a apelor reziduale” 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea instrumentelor de curăţenie 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea instrumentelor de curăţenie 
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3. Pe podea lipseşte gunoiul sau hârtia. Nu există pericolul de a călca pe cablurile 
echipamentelor sau utilajelor. Nu există pericolul alunecării. Scările şi suprafeţele orizontale 
sunt curate. 

• Toate scurgerile trebuie reparate. Căutaţi orice scurgere din conexiunile hidraulice 
• Nu trebuie să fie ulei pe podea. 
• Haine murdare de ulei nu trebuie să fie întâlnite. 
• Nu trebuie să fie suprafeţe cu pericol de alunecare. 
• Nu se află pilitură în jurul frezei sau altui echipament similar. 
• Atârnaţi o urnă de masa de lucru pentru a preveni ca pilitura să cadă pe podea 
• Nici un consumabil nu se găseşte direct pe podea. 
• Nu este murdărie pe podea şi podea este vopsită peste tot. 

Identificaţi şi eliminaţi toate lucrurile inutile (inclusiv gunoiul). 

Exemplu: Sectorul “ Atelier mecanic” 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea locului de muncă 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea locului de muncă 
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Exemplu: Sectorul “Garaj auto” 

 

 

 

Exemplu: Sectorul “Garaj auto” 
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Exemplu: Sectorul “Secţia calcul” 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea suprafeţelor orizontale 
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4. Nu sunt afişate anunţuri vechi, murdare sau rupte. Hârtiile sunt netede şi curate. Nu există 
colţuri rupte sau urme de peliculă rămase de la anunţurile vechi. 

• Nu trebuie să existe documente vechi pe panourile informative. 

• Nu sunt hârtii suprapuse pe panourile informative. 

• Toate 4 colţuri ale hârtie sunt fixate bine de panou. 

• Documentele sunt plasate doar pe panourile informative. 

• Nici un document nu se va plasa pe pereţi, uşi sau ferestre cu lipici transparent. 

• Documentele sunt organizate în linie dreaptă. 

• Nici un document inutil nu este plasat pe marginea dulapurilor şi/sau rafturilor. 

• Documentele care se află pe panourile informative se vor lipi cu lipici de jur împrejur. 

 

Exemplu: Sectorul “Secţia abonament” 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea panourilor şi informaţiilor 
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Exemplu: Sectorul “Secţia abonament” 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea panourilor şi informaţiilor/ 

Procedură standard de operare  
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Exemplu: Sectorul “Secţia calcul” 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea panourilor şi informaţiilor/ 

 

 



47 

Exemplu: Sectorul “Secţia tratarea apei” 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea panourilor şi informaţiilor/ 

Documentaţia standard de operare 
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5. Nimic nu împiedică accesul spre furtunurile de apă şi stingătoare. Nimic nu se amplasează 
în faţa ieşirilor de urgenţă sau a coridoarelor. Se indică locul şi modul de utilizare a 
întrerupătoarelor şi disjunctoarelor. Marcaje de tipul “Zebra” sunt aplicate în zonele de risc 
pentru securitate. 

• Stingătoarele şi panourile anti-incendiu sunt vizibile de la 20 de metri. 

• Stingătoarele trebuie marcate conform. 

• Uşile încăperilor unde se păstrează stingătoarele pot fi uşor deschise şi este spaţiu suficient. 

• Nu existe obiecte străine pe panouri electrice. 

• Urne separate sunt disponibile pentru gunoi de diferite tipuri.  

Exemplu: Sectorul “Staţia de pompare nivel 1” 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea panourilor şi informaţiilor/ 
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Exemplu: Sectorul “Staţia de tratare apei” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea şi marcarea zonelor de risc 
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Exemplu: Sectorul “Păstrarea  materialelor şi pieselor” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea şi marcarea zonelor de risc 
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6. Materiale, instrumente, produse, documente, dosare şi altele nu sunt plasate/ păstrate direct 
pe podea. 

• Nimic nu se plasează direct pe podea pentru a preveni manipularea multiplă 

• Instrumentele trebuie stocate lângă echipament şi puse la locul lor după utilizare. 

• Nimeni nu trebuie să caute instrumentele chiar şi atunci când o persoană nouă execută 
munca/sarcina. 

• Instrumentele trebuie plasate aproape de echipamente chiar dacă echipamentele nu lucrează. 

• Nimic nu se plasează direct pe podea deoarece devine un obstacol. 

• Utilizaţi cărucioare pentru a micşora efortul de transportare. Menţineţi cărucioare aproape de 
punctul de utilizare. 

Acum când aţi înlăturat toate lucrurile inutile, organizaţi ceea ce a rămas. 

Exemplu: Sectorul “Staţia de tratare a apei – proces clorinare” 

 

Exemplu: Atelier mecanic 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: Secţia calcul 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 

Utilizaţi tehnica “Înainte” şi “După” 

Înainte …      ... După  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 

 

Elaborarea unui sistem de 

ordonare a fişierelor eficient 

şi vizual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizarea internă a mapelor 
generează reguli utile 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 

Utilizaţi tehnica “Înainte” şi “După”  

 

 

 

 

 

 

......  DDuuppăă    

 

 

 

Înainte … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: Secţia calcul 
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Exemplu: Secţia abonament 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 

 

 



57 

Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 
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Exemplu: Practici bune de activitate – Organizarea spaţiilor de depozitare 
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2.2 Mentenanţa sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

 

 

Utilajul şi echipamentul funcţionează până la ruinare 

Exemplu: Sectorul „Secţia Tratarea apei” 
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Exemplu: Sectorul „Secţia Tratarea apei” 

 

 

Exemplu: Sectorul „Secţia Tratarea apei” 
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Operatorii nu aplică întreținerea preventivă (IP). Mai mult decât atât, nu a fost de semnată o 
persoană responsabilă pentru întreținerea fiecărui utilaj, iar “istoricul” acestuia nu este adus 
la zi. 

Exemplu: Sectorul „Stația de pompare (SP2)” 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Echipamente marcate PM 
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Modelul “exploatare până la ruinare” 

 

• Infrastructura sistemului de alimentare cu apă şi canalizare care nu este întreţinut în mod regulat, 
de obicei, se deteriorează mai repede decât se aşteaptă şi va conduce la costuri mai mari privind 
înlocuirea şi răspuns în caz de urgenţă. 

 

 

 

Evaluarea situaţiei privind mentenanţa sistemelor şi echipamentelor 
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Modelul “Gestionarea activelor” 

 

• Componentele sunt menţinute/deservite în mod regulat pe parcursul perioadelor de timp 
planificate, şi în cele din urmă sunt înlocuite atunci când deteriorarea depăşeşte beneficiul rezultat 
din întreţinerea ulterioară. 

 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Înzestrarea echipei de mentenanţă 
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Sistemul informaţional 

Exemplu: Sectorul „Dispecerat” 

 

 

Exemplu: Practici bune de activitate – Sistemul informaţional 

Monitorizarea şi dispeceratul 
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2.3 Conformitatea cu normele tehnice a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 

Apa potabilă corespunde la limită normelor tehnice datorită infrastructurii ruinate şi tehnologiilor 
învechite. 

Sistemul de canalizare şi anume staţia de tratare a apelor uzate nu corespunde cerinţelor moderne 
de ecologie şi protecţia a mediului. 

Sistemul de management al calităţii în laborator nu este implementat, iar trasabilitatea nu este 
aplicată, iar veridicitatea măsurărilor nu este sigură şi nu poate fi demonstrată. 

 

Infrastructura care încearcă să asigure conformitatea cu normele tehnice include: 

• Agitatorul verticale pentru a introduce soluţie de coagulare – aluminiu sulfat 

• Camerele de contact - 4 unităţi 

• Decantoare - 4 unităţi 

• Filtre gravitaţionale rapide - 8 unităţi, din care doar 6 sunt operaţionale; 

• Staţie de clorinare pentru procesarea finală 

• Rezervoarele de apă potabilă (3x2000 m3, capacitatea totală 6000 m3). 

• 1 laborator de producţie a staţiei de tratare a apei 

• Din 63 de indicatori al calităţii apei potabile stabiliţi în Normele sanitare privind calitatea apei 
potabile /Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 / – întreprinderea 
analizează doar 18 (condiţia minimală) 

• Sistemul de Management al Calităţii nu este implementat, precum şi lipseşte un Manual 
operaţional de Calitate 

Parametrii obligatori pentru monitorizarea de control 

Parametri Unitatea de măsură 
Valoarea concentraţiei 
maxime admisibile (CMA) 

Valoarea 
reală  

Aluminiu μg/l 200 - 

Amoniu mg/l 0,5 0,2 

Bacterii coliforme număr/100 ml 0 0 

Cloruri mg/l 250 29 

Clostridium perfringens (specia, 
inclusiv sporii) 

număr/100 ml 0 0 

Clor rezidual liber mg/l 0,5  0,5 

Conductivitate microS cm-1 la 20 gradeC 2500  - 

Culoare  Acceptabilă consumatorilor şi 
nici o modificare anormală  

2 

Reziduu sec solubil total mg/l 1500  477 

Duritate totală, minim grade germane 5  4,3 

Fier mg/l 0,3  0,2 

Gust  Acceptabil consumatorilor şi nici 
o modificare anormală  

2 

Miros  Acceptabil consumatorilor şi nici 
o modificare anormală  

2 

Număr de colonii la 22° C număr la/ 1ml Nici o modificare anormală  - 

Număr de colonii la 37° C număr la/ 1ml Nici o modificare anormală  - 

Nitraţi mg/l 50 7,3 

Oxidabilitate mg O2/l 5 3,88 

Concentrația ionilor de hidrogen unităţi de pH ≥ 6,5 și ≤ 9,5 8,6 



66 

(pH ) 

Cupru mg/l 1,0 0,1 

Sulfat mg/l 250 125 

Sulfuri şi hidrogen sulfurat  μg/l 100 - 

Turbiditate  UNT   -  

 

2.4 Conformitatea cu normele tehnice de gestionare a deşeurilor 

Nămolurile* 

• Nămolurile pot avea proprietăți agronomice valoroase şi este, prin urmare, justificat să se 
încurajeze valorificarea lor în agricultură, cu condiția ca acestea să fie utilizate în mod corect, astfel 
utilizarea nămolurilor de epurare nu trebuie să dăuneze calității solului și a produselor agricole, iar 
utilizarea lor în agricultură trebuie permisă doar dacă corespund normelor Directivei 86/278/CEE 
“privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de 
epurare în agricultură” (vânzarea de nămol poate completa veniturile non-apă, actualmente 
el este evacuat pentru protecţia solurilor). 

• Metalele grele pot fi toxice pentru plante și, de asemenea, pentru om, prin prezența lor în recolte 
respectiv sunt stabilite valori limită obligatorii pentru aceste elemente în sol, utilizarea nămolurilor 
ar trebui interzisă atunci când concentrația acestor metale în sol depășește aceste valori limită 
(întreprinderea trebuie să informeze utilizatorii de nămol despre conţinutul de metale grele) 

• Nămolurile trebuie să fie tratate* (proceduri neidentificate în cadrul întreprinderii) înainte de a fi 
utilizate în agricultură; se poate autoriza, nămolurilor netratate, fără riscuri pentru sănătatea 
oamenilor sau animalelor, dacă acestea sunt injectate sau îngropate în sol. 

• Întrucât trebuie să treacă o anumită perioadă de timp între utilizarea nămolurilor și folosirea 
pământului pentru pășunat, recoltarea culturilor furajere sau anumitor culturi care sunt în mod 
normal în contact direct cu solul și care sunt consumate crude, respectiv utilizarea nămolurilor este 
interzisă la culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație (se admite utilizarea pe o 
perioadă de 10 luni înaintea recoltării), cu excepția culturilor de pomi fructiferi; de asemenea, dacă 
nămolurile sunt utilizate pe soluri al căror pH este mai mic decât 6, se va ţine seama de creșterea 
instabilității metalelor grele și de absorbția lor de către plante și se vor reduce valorile limită 
(informaţie necesară de comunicat utilizatorilor agricoli de nămol). 

• Nămolurile trebuie analizate cel puțin o dată la șase luni (fapt neatestat) 

• Analiza nămolurilor ar trebui să includă următorii parametri: 

o materie uscată, materie organică; 

o pH; 

o Azot și fosfor; 

o cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, mercur, crom. 

• Întreprinderile care livrează nămol se asigură că sunt ținute la zi registre (fapt neatestat) care să 
conțină: 

o cantitățile de nămoluri produse și cantitățile furnizate pentru agricultură; 

o compoziția și caracteristicile nămolurilor față de parametrii specificați; tipul de tratament 
efectuat, 

o numele și adresele destinatarilor de nămoluri și locul de utilizare a nămolurilor.  

• Aceste registre trebuie să fie ținute la dispoziția autorităților competente și servesc la stabilirea 
raportului de sinteză. 

• Informațiile privind metodele de tratament și rezultatele analizelor sunt comunicate la cerere 
autorităților competente. 

                                                 
* nămoluri înseamnă: nămoluri reziduale provenite de la stațiile de epurare care tratează apele reziduale menajere sau urbane și de la alte 
stații de epurare care tratează apele reziduale cu o compoziție similară apelor reziduale menajere şi urbane; 



67 

VALORILE LIMITĂ PENTRU CONCENTRAȚIILE DE METALE GRELE DIN NĂMOLURILE 
DESTINATE UTILIZĂRII ÎN AGRICULTURĂ 

(mg/kg de materie uscată) 

Parametri Valori limită 

Cadmiu 
Cupru 
Nichel 
Plumb 
Zinc 
Mercur 
Crom (1)  

20-40 
1 000-1 750 

300-400 
750-1 200 

2 500-4 000 
16-25 

— 

(1) Valorile pentru crom vor fi stabilite la o etapă ulterioară  

 

 

VALORILE LIMITĂ PENTRU CANTITĂȚILE DE METALE GRELE CARE POT FI INTRODUSE 
ANUAL ÎN TERENURILE AGRICOLE PE BAZA UNEI MEDII DE 10 ANI 

(kg/ha/an)  

Parametri Valori limită 

Cadmiu 
Cupru 
Nichel 
Plumb 
Zinc 
Mercur 
Crom (1)  

0,15 
12 
3 

15 
30 
0,1 
— 

(1) Valorile pentru crom vor fi stabilite la o etapă ulterioară  

 

 

2.5 Îmbunătăţirile tehnice necesare 

Datorită faptului că întreprinderea Apă-Canal Cahul este relativ învechită (anul dării în exploatare 
1970), iar stilul de mentenanţă şi exploatare a fost şi este unul de „exploatare până la ruinare” 
necesarul de modernizări tehnice este pur şi simplu unul enorm. În continuare am prioretizat 
necesarul de îmbunătățiri tehnice în lista ce urmează, iar pe harta ce e reprezentată în continuare 
culoarea roşie reprezintă starea critică a sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. 

• Reabilitarea şi modernizarea apeductului dintre staţia de pompare treapta 1 şi staţia de tratare 
a apei 

• Reconstrucţia/construcţia staţiei de tratare a apei (uzina de apă) 

• Modernizarea arterelor de apă potabilă, înlocuirea ţevilor de metal şi azbociment cu ţevi de 
polietilenă densitate înaltă (cca. 60 km) 

• Contorizarea magistralelor şi zonelor de consum 

• Reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratare a apelor uzate 

• Reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate (cca. 40 km) 

• Reabilitarea canalului de deversare a apelor uzate-tratate în r. Put (cca. 5 km)  
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Harta îmbunătăţirilor tehnice necesare şi criticitatea elementelor SA şi canalizare  
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3 ANALIZA DE MANAGEMENT 

Stilul de conducere bazat pe experienţa îndelungată în domeniu – corespunde nivelului de 
management al unei secţii, decât al unei întreprinderi 

Managementul Funcţional nu conţine subdiviziunile de Management al Calităţii, Personalului, 
Marketingului (7P), Cercetare & Dezvoltare 

Lipsesc Regulamente Interne, Proceduri operaţionale şi de control, Manuale operaţionale şi de 
calitate 

Unele activităţi sunt supracentralizate, care se subordonează nemijlocit Directorului Întreprinderii. 

Lipseşte ori este totalmente învechit Managementul Vizual. 

Managementul Locurilor de Muncă (80-90% din succesul unei întreprinderi) este la nivelul I (din 5) 
conform sistemului de evaluare internaţional 

Strategiile, Politicile şi Obiectivele Întreprinderii nu sunt în aria de influenţă a Conducerii cu excepţia 
strategiei operaţionale (Cost, Calitate, Livrare, Flexibilitate – acestea fiind aplicate parţial şi după caz) 

Managementul Proceselor (esenţial pentru întreprindere) a fost dificil de identificat (detalii în anexe) 

În comunicarea cu consumatorii nu sunt utilizate toate posibilităţile existente, inclusiv cele generate 
de tehnologiile noi (internet, telefonie mobilă, etc.) 

Echipa de controlori nu este instruită şi motivată în depistarea efectivă a pierderilor şi consumurilor 
ilicite de apă 

3.1 Regulamentele interne 

• Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Cahul a fost întemeiată conform Deciziei Consiliului 
Municipal Cahul nr.5/6(9/6)-XXI din 27 octombrie 2000 ca rezultat al reorganizării Întreprinderii de 
Stat Direcţiei de producţie „Apă-Canal” Cahul şi înregistrată sub nr.136042251 din 22.01.98 cu 
transmiterea accesiunilor în drepturi şi obligaţii, precum şi terenul aferent ei. 

• Statutul întreprinderii – document principal ce reglementează activitatea companiei 

• Regulamente interne (inclusiv tehnice) – n-au fost prezentate (sunt lipsă)  

În vederea aplicării managementului proceselor sunt necesare următoarele tipuri de documente (fapt 
neatestat) interne (instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne) şi care includ cel puţin: 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale; 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale; 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje şi instalaţii auxiliare; 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea intervenţiilor curente; 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor; 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări; 

• instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. 

Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite 
specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să 
cuprindă cel puţin (fapt neatestat): 

• îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire; 

• descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative; 

• reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de 
pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune); 

• reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării în timpul unei exploatări normale; 

• parametrii normali, limită şi de avarie ai echipamentului; 



70 

• reguli de prevenire şi lichidare a avariilor; 

• reguli de prevenire şi stingere a incendiilor; 

• reguli de anunţare şi adresare (gestionare?); 

• enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi 
promovarea unui examen sau autorizarea; 

• măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii. 

Fişele de post există doar pentru personalul administrativ de conducere şi au caracter formal. Ele 
nu conţin principalele lucrări de deservire, privitor la exploatarea şi execuţia operativă, ca de exemplu:  

• supravegherea instalaţiilor; 

• controlul curent al instalaţiilor; 

• executarea de intervenţii/ manevre; 

• lucrări de întreţinere periodică; 

• lucrări de întreţinere neprogramate; 

• lucrări de intervenţii accidentale. 

3.2 Planificarea 

Planificarea financiară:  Planificarea pe termen lung a Rambursării împrumutului BM pe întreaga 
perioadă (până în 2037), în baza previziunii de creştere conservativă 
anuală de +3% a vânzărilor şi o evoluţie a cursului de schimb de până la 14 
lei/$. 
Există  Planul de afaceri pe o perioada de 3 ani, cu actualizare anuală, cu 
obiective generale, direcţii/domenii prioritare  
Există Planificarea bugetară la nivel de întreprindere 
Lipsă planificare la nivel de subdiviziuni  
Lipsă planificarea investiţiilor  

 

Nu se aplică: 

• Planificarea activităţilor de mentenanță preventivă a echipamentelor/tehnicii/infrastructurii. 

• Planificarea acţiunilor detaliate la nivelul subdiviziunii/secţiei/personalului cu privire la realizarea 
obiectivelor, planului de afaceri pe termen scurt (săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial), 

• Planificarea achiziţiilor stocului (min. max.) de piese, componente, OMVSD, 

• Planificarea dezvoltării şi formării/instruirii personalului, 

• Planificarea activităţilor de îmbunătăţire a proceselor, 

• Planificarea reducerii pierderilor/irosirilor/risipei, 

• Planificarea operaţională care este substituită de şedinţe operative de dimineaţă (zilnic) 

• Planificarea Sistemului de Management al Calităţii (politici şi obiective în domeniul calităţii, a 
documentaţiei sistemului, procesele de prestare a serviciilor, măsurare şi monitorizare a proceselor 
şi produsului/serviciului) 

 

Planificarea operaţională (aplicarea ciclului PDCA) 

Planificarea operaţională ar trebui să urmeze ciclul PDCA sau ciclul lui Deming. 
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3.3 Relaţii cu publicul (publice) 

Întreprinderea Apă-Canal Cahul are următoarele tipuri de relaţii: 

• Relaţii de raportare şi coordonare a politicii și a normelor metodologice: 

o Agenţia Apele Moldovei 

o Direcţia Managementul resurselor acvatice, Ministerul Mediului 

o Asociaţia Geologică din Moldova (AGeoM) 

• Control şi Monitorizare 

o Inspectoratul ecologic de stat 

o Centrul de medicină preventivă, Ministerul Sănătăţii 

o Unitatea de implementare PAC 

o Unitatea de monitorizare a Proiectelor de Mediu 

 

Raporturi instituţionale cu administraţia locală şi centrală 

Întreprinderea este la autogestiune deplină, nu poartă răspundere pentru obligaţiunile primăriei, iar 
primăria pentru obligaţiunile întreprinderii.  

• Autoritatea Guvernului: 

o Aprobarea schemei/sistemului de salarizare şi premiere a angajaţilor întreprinderii;  

• Autoritatea primăriei (fondatorului):  

o Aprobarea şi modificarea tarifelor (apa /canalizare), inclusiv la nivelul de inflaţie; 

o Aprobarea planului de investiţii multilaterale 

o Aprobarea bugetului anual al întreprinderii (la prezentarea de către manager şi consiliu) 

o Oferirea de garanţii pentru atragerea împrumutului pentru investiţiile întreprinderii.  
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Comunicarea cu clienţii 

• Mas-media locală (scrisă, TV) – raportul financiar, comunicate de presă, avize de sistare a 
serviciilor, etc., 

• Dispeceratul – comunicarea situaţiilor de avarie, precum şi diverse plângeri  

• Secţia calcul – clarificarea întrebărilor referitoare la facturare, 

• Secţia abonament – întrebări, situaţii legate de contracte, conectare, 

• Registru special – înregistrarea/ tratarea plângerilor şi reclamaţiilor,  

• Regulamentul de folosire a sistemei comunale de aprovizionare cu apă potabilă şi epurarea apelor 
menajere a RM – reglementarea relaţiilor şi obligaţiunilor dintre consumatori şi întreprindere, 

• Contractul pentru aprovizionarea cu apă potabilă şi primirea apelor reziduale – îndeplinește rolul 
de acord de furnizare*, 

• Internetul – nu este utilizat ca mijloc de comunicare cu consumatorii şi cu publicul 

 

Factorii cheie de succes pentru Apă-Canal Cahul 

• În scopul gestionării eficiente a resurselor limitate, precum şi a satisfacerii necesităţilor 
consumatorilor de servicii a întreprinderii se propun următoarele:  

o Poziţionarea la nivelul V (poziţie dominantă) a Calităţii Produselor şi Serviciilor 

o Poziţionarea la nivelul IV (poziţie secundară) la Preţ şi Tarife a produselor şi serviciilor 

o Poziţionarea la nivelul III (poziţie medie pe piaţă) în domeniul Accesului, Experienţei şi 
Deservirii. 

Notă: Întreprinderea poate selecta şi alte combinaţii dintre aceste 5 elemente, condiţia este ca una 
să fie la nivelul 5, una la nivelul 4 şi restul trei la nivelul 3, altfel compania ori va irosi resurse în 
caz că va selecta mai multe domenii la nivelul 5 sau 4, ori va fi penalizată de 
clienţi/consumatori dacă nu va respecta cel puţin nivelul 3.  

Modelul factoriilor cheie de succes 

NIVEL ACCES EXPERIENŢĂ PREŢ/ TARIF PRODUS/ 
SERVICIU 

DESERVIREA 

V: Clientul 
caută 
compania 
(Dominanţă) 

Dă-mi o soluţie; 
ajută-mă la nevoie 
să aleg. 

Respectă-mi 
demnitatea/ 
personalitatea aşa 
cum nimeni n-o face. 

Am încredere totală în 
structura tarifară, sunt 
de acord să fiţi 
reprezentantul meu la 
momentul plăţii. 

Inspiră-mă cu-o 
calitate impecabilă de 
care nici nu am ştiut şi 
care nu trezeşte dubii. 

Adaptează produsul 
sau serviciul/ lucrarea 
pentru a-mi îndeplini 
necesităţile. 

IV: Clientul 
preferă 
compania 
(Diferenţiere) 

Fă interacţiunea 
convenabilă 
pentru mine. 

Ai grijă de mine şi 
nevoile/ necesităţile 
mele. 

Fii  corect şi 
consistent în politica 
de preţ. Eu nu alerg 
doar după preţ jos/ tarif 
redus. 

Fii de încredere în 
metodele de prestare a 
serviciilor (stopare 
temporară a lor) astfel 
ca să pot avea 
încredere în tine că ele 
vor fi reluate la timp. 

Educă-mă atunci  când 
voi utiliza un produs 
sau un serviciu, eu nu 
înţeleg cum s-o fac. 

III: Clientul 
acceptă 
compania 
(Egalitate) 

Fă accesul uşor 
pentru mine ca să 
găsesc ceea ce 
caut la necesitate 
/urgenţă. 

Respectă-mă; 
tratează-mă ca pe o 
fiinţă umană. 

Fii onest în domeniul 
tarifului; nu-l creşte şi 
nu oferi discount-uri 
atunci când ele nici nu 
există. 

Fii credibil în 
produsele şi serviciile/ 
lucrările pe care le oferi 
. 

Acomodează-mă; 
uneori  arată-mi 
trecutul pentru a –mi 
demonstra grija pe 
care mi-o porţi. 

I-II: Infernul 
Clientului 

Îngrădeşte-mi 
calea; ceartă-mă, 
fă-mă să aştept, 
creează-mi 
dificultăţi la 
acces. 

Desconsideră-mă; 
ignoră-mi nevoile; 
fă-mă să fiu 
disperat. 

Fii inconsistent, 
neclar sau fals în 
politica ta de preţ/ 
tarifară. 

Oferă-mi o calitate 
joasă a produselor şi 
serviciilor astfel ca să 
nu le pot utiliza. 

Dă-mi o experienţă pe 
care a-şi vrea s-o uit; 
dă-mi un motiv pentru 
care să spun prietenilor 
şi rudelor  să nu mai 
procure (servicii/lucrări) 
de la tine. 

** culoarea verde indică direcţiile potenţiale de succes a întreprinderii Apă-Canal Cahul 

                                                 
* acord de furnizare – documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru utilizator şi defineşte parametrii 
cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu 
apă. 
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3.4 Resursele umane 

Structura personalului      Structura personalului după vârstă  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Numărul de angajaţi este în descreştere lentă, o ajustare permanentă la necesităţile pieţii. 
Numărul de conectări pe un angajat este de cca. 76 (13500 conectări în total) 

• Cea mai mare cotă a personalului (cca. 70%) o constituie persoanele cu vârstă mai mare de 
50 ani – respectiv compania este puternic îmbătrânită la capitolul resurse umane, şi un nivel 
redus al motivării  

 

Structura personalului după durata de şedere în întreprindere   Structura personalului conform studiilor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fluctuaţia cadrelor relativ stabilă (cca. 76% din angajaţi au mai mult de 5 ani de activitate în 
cadrul întreprinderii) 

• O cotă mare a personalului (cca. 49%) o constituie personalul fără studii speciale, respectiv cu 
un nivel foarte jos de calificare  

Structura Organizatorică (situaţie actuală) 

• Structura organizatorică şi statele de personal sunt aprobate de către managerul general, în mod 
independent şi nu necesită careva aprobări din partea consiliului local 

• Majoritatea şefilor de secţii, inginerii şi specialiştii au o educaţie adecvată postului ocupat, dar 
studiile sunt învechite şi depreciate. Prin urmare, este nevoie de instruirea întregului personal 

• Tendinţa actuală a structurii personalului este de a diminua numărul de angajaţi din 
departamentele operaţiuni şi de a creşte cel din departamentul comercial 

• În cadrul companiei nu există o structură sau specialist care să coordoneze activităţile de 
cercetare-dezvoltare în domeniul dezvoltării viitoare a reţelelor inclusiv investiţiile viitoare de capital 

• Subdiviziunile şi secţiile întreprinderii nu dispun de bugete individuale, ele se conduc doar de 
bugetul întreprinderii aprobat de consiliul municipal 
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Structura Organizatorică restructurată (propunere) 

 
* Norma o persoană la 165 angajaţi (vezi în anexe fişa de post model) 
** Se recomandă gestionarea şi deservirea tuturor computerelor şi softurilor 
*** Culoarea roşie indică subdiviziuni în schimbare  

 
Următoarele elemente trebuie să fie puse la punct pentru a optimiza structura organizatorică: 

• Organigrama trebuie să elimine responsabilitatea dublă şi lacunele/omiterile eventuale  

• Stabilirea responsabilităţii şi autorităţii fiecărui angajat  

Manager

Secţie control şi asigurare 
calitate (incl. 

laboratoarele)

Serviciul relaţia cu 
clienţii

Secţia de 
abonament 

Inginer-șef

Inginer starea 
excepţională şi protecţia 

muncii
Serviciul energetic Secţia de apeduct 

Schimb/ tură I

Schimb/ tură II

Schimb/ tură III

Secţia de canalizare 
/ ape uzate

Schimb/ tură I

Schimb/ tură II

Schimb/ tură III

Secţia pentru exploatarea 
reţelelor de apeduct şi 

canal.

Inginer de producţie Tehnic de 
supraveghere 

Contabil-şef

Secţia de calcul Casa Inginer programator 
**

Specialist Resurse 
Umane*

Inginer 
aprovizionare

Depozit

Specialist -
economist 

planificare; bugetare
Consilier juridic

Secretar Dispeceratul
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• Responsabilităţile fiecărui angajat sunt clar descrise. 

• Lanţul de control /autoritate este clar definit. 

• Angajaţii au o atitudine pozitivă faţă de instrucţiunile pe care le primesc. 

• Regulile companiei sunt clar exprimate şi documentate în regulamentul de funcţionare 

• Organigrama întreprinderii trebuie să fie logică, simplă şi bine definită 

• Obiectivele conducerii de nivel superior sunt corect înţelese 

• Autoritatea trebuie clarificată la toate nivelele organigramei 

• Organizaţia trebuie să fie flexibilă 

• Angajaţii de la diferite nivele trebuie să împărtăşească aceleaşi obiective şi să simtă 
responsabilitate pentru identificarea metodelor de atingere a acestor obiective  

• Obiectivele managementului de vârf trebuie să fie clar descrise la fiecare nivel al organizaţiei. 

• Obiectivele sunt divizate în obiective specifice (indicatori de performanţă) la fiecare nivel ierarhic. 

• Trebuie utilizate grafice pentru a vizualiza obiectivele specifice pentru fiecare subdiviziune, secţie 
sau zonă de muncă. 

• Managerii de toate nivelurile trebuie să monitorizeze progresul faţă de obiectiv şi să aprecieze 
aspectul pozitiv şi negativ al rezultatelor obţinute de angajaţi (feed-back).  

• Subdiviziunile şi secţiile se asistă reciproc când e necesar.  

• Fiecare acaparează experienţă din cooperarea pe orizontală şi se obţine efectul sinergic. 

• Sunt programate şedinţe multi-nivel pe prima jumătate de an pentru evaluarea progresului şi 
lansarea unor noi planuri pentru a doua jumătate a anului.  

Structura organizaţională (organigrama) trebuie să reprezinte (fapt neatestat): 

• O afişare vizuală a poziţiilor unei organizaţii şi a liniilor de autoritate care este utilă ca un 
model/ghid pentru desfăşurarea resurselor umane. 

Dimensiunile pe verticală şi pe orizontală: 

• Ierarhizarea pe verticală stabileşte lanţul de comandă care coordonează eforturile 
organizaţiei. 

• Specializarea pe orizontală reprezintă diviziunea muncii.  

• Un echilibru între ierarhizare şi specializare este necesară pentru ca organizaţia să fie eficientă 

Proiectarea altor cerinţe 

• Organizarea  

o Structurarea unui sistem coordonat privind relaţiile dintre autorităţi şi responsabilităţile 
pentru activitate 

• Proiectarea situaţiilor neprevăzute  

o Procesul de determinare al gradului de incertitudine al mediului şi adaptarea organizaţia şi sub-
unităţilor sale la situaţie. 

• Care este gradul de incertitudine? 

• Ce combinaţie de caracteristici structurale este cea mai potrivită? 

Delegarea eficace 

• Delegarea 

o Atribuirea unui grad diferit de autoritate în luarea deciziilor angajaţilor de nivel inferior. 

• Avantajele Delegării 

o Eliberarea timpului conducerii pentru alte sarcini importante. 

o Serveşte ca instrument de dezvoltare şi de formare/instruire pentru manageri de nivel 
inferior. 
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o Creşte angajamentul subordonaţilor prin oferirea de sarcini/atribuţii provocatoare/dificile. 

• Bariere către Delegare 

o Convingerea că doar dvs. puteţi face lucrul/muncă corect. 

o Lipsa de confidenţialitate şi încredere în subordonaţi. 

o Nivel scăzut al încrederii în sine. 

o Frica de a fi numit leneş. 

o Definiţie vagă privind muncă/sarcina. 

o Frica de concurenţă din partea subalternilor. 

o Reticenţa privind asumarea riscurilor, ce depind de alţii. 

o Lipsa controalelor de avertizare timpurii. 

o Exemple a şefilor slabi care nu practică delegarea. 

Managementul formării resurselor umane 

 

 

 

Nivelul 1 Nimeni nu este interesat în 
instruirea interdisciplinară. 
(diversificarea abilităţilor)

Trebuie
să avem 

specialişti 
pentru 

fiecare loc 
de muncă Sunt unicul 

specialist care 
cunoaşte secretul 

confecţionării 
acestor săbii 
deosebite

Sunt 
specializat 
în operaţiuni 
de frezare

Eu sunt 
specialist în 
operaţiuni 

de
strungire

Sunt plictisit!
Nu e nimic 
de făcut 
Cred că 
voi lua o 
pauză.

Operatorul 
strungului

este absent, 
aşa că nu 
putem

îndeplini ce-
rinţele de 
livrare

El nu 
poate 

opera un 
strung

Conştientizaţi necesitatea instruirii 
interdisciplinare şi a diversificării abilităţilor

Nivelul 2

Vreu să-i 
ajut şi pe 
alţii din 
cauză că 
este dis-
tractiv să 
înveţi alte 
îndemnări

Acum 
învăţăm cu 
toţii noi 
abilităţi

Aşi vrea să 
însuşesc 

operaţiunile 
de frezare

Avem 
întotdeauna 
probleme 

cînd cineva 
lipseşte. 
De ce nu 
învăţăm 
toate 

abilităţile?

Instruirea interdisciplinară ar 
trebui să înceapă în echipele de 
lucru, inclusiv în administraţie

Matricea Abilităţilor
Strungire Frezare Găurire Drill

Ion

Geo

Ana

Leo

Nume
Opera-

tion
Să găsim 

timp pentru 
instruirea 
interdisci-

plinară 
conform 
acestui 
plan.

Să vedem ce 
abilităţi voi 
însuşi în 

continuare?

Expert şi instructor

Operator excepţional

Experimentat dar mai are nevoie de 
asistenţă
Nu poate opera echipamentul (fără 
experienţă)

Ajutaţii pe angajaţi să realizeze cît este de important 
să posede mai multe abilităţi. Afişaţi progresul în 

instruirea ineterdisciplinară. Aplicaţi autoevaluarea. 
Nu uitaţi de necesitatea perfecţionării abilităţilor 

pentru realizarea sarcinilor curente.
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Evaluarea angajaţilor 

 

Elaborarea Matricei Abilităţilor 

• Matricea abilităţilor este întocmită cu implicarea membrilor echipei  

• Aceasta trebuie să fie abordată şi folosită ca un instrument pentru a îmbunătăţi nivelul de calificare 
al persoanelor fizice şi versatilitatea de calificare în echipă, oferind astfel membrilor echipei abilităţi 
suplimentare.  

• De asemenea, sprijină instruirea interdisciplinară pentru a se asigura că operaţiunile echipei şi 
procesele de lucru nu sunt perturbate, atunci când unii membri ai echipei nu sunt la locul de muncă  

 

Matricei Abilităţilor (exemplu) 

 

“Regula celor trei” 

“Regula celor trei” implică existenţa unei echipe unde fiecare persoană este capabilă să înfăptuiască 
trei sarcini (la nivelul 4) şi fiecare sarcină poate fi îndeplinită de cel puţin trei oameni. 

După elaborarea unei matrice a abilităţilor poate fi pregătit şi un plan de dezvoltare pentru instruirea 
interdisciplinară a angajaţilor. Angajaţii apoi sunt schimbaţi prin rotaţie pentru a dobândi experienţă 
reală. Această regulă trebuie adaptată la cerinţele specifice fiecărei companii în parte. 
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Analiza SWO(R)T 

PĂRŢI TARI PĂRŢI SLABE 

+ Capabilitate relativă de a presta ambele servicii (A&C)  
+ Resurse suficiente (apă, active…ex. stație de pompare nivelul I 

renovată, tehnică suficient de prestare a serviciilor aferente 
furnizării de apă şi canalizare) 

+ Personal apt  de prestarea serviciilor la un nivel minim acceptabil 
+ Rezerve financiare lichide (depozit cca. 7 mln. lei)  
+ Experienţă, cunoştinţe în domeniu  
+ Proximitate faţă de surse de  apă şi consumatori  
+ Existenţa licenţei pentru activitate (valabilă până în 2014). 
+ Existenţa supra-capacităţilor de prestare a serviciilor 
+ Echipamente de laborator noi 
+ Poziţie dominantă pe piaţă (or. Cahul) 
+ Consum relativ rigid/ stabil (care generează un venit minimal 

garantat)  

— Lipsa tarifelor unice faţă de difer. consumatori şi cantitate 
consumată (sistem nestimulativ a consumului de apă)  

— Capacitate dubioasă de a livra apă calitativă 
— Echipament şi tehnologii învechite/periculoase pentru tratarea 

apelor reziduale 
— Lipsa acreditării/certificării conform standardelor ISO 9001, 22000, 

14001, 17025 
— Procese confuze, slab documentate şi cu grad minim de 

înregistrări 
— Lipsa sistemului de instruire a cadrelor manageriale şi a 

operatorilor  
— Grad înalt de îndatorare supus riscului valutar 
— Cheltuieli mai mari decât veniturile 
— Conductele de apă principale (treapta I) şi cele de evacuare 

ruinate, la limită  
— Lipsa instruirii în utilizarea echipamentelor de laborator noi 
— Pierderi imense datorită volumului de apă necontorizată (cca. 38% 

= 2,5 mln. lei) 
— Insuficienţa controlorilor, precum şi a sistemului motivaţional 

coerent  (cca. de 2 ori mai puţin decât necesar) 
— Consum energetic mărit (0,88 kwh/m3 vs. 0,5 kwh/m3) 

OPORTUNITĂŢI RISCURI/AMENINŢĂRI 

+ Extinderea serviciilor de livrare a apei în satele megieşe şi 
ulterior în orașele învecinate Vulcăneşti şi Taraclia  

+ Lansarea unor proiecte de procesare a deşeurilor combinate cu 
implementarea tehnologiilor de energie din surse alternative 

+ Transferul decizional de determinare a tarifelor la o instituţie 
independentă precum ANRE  

+ Înlocuirea ţevilor metalice cu cele de plastic şi a EMM 
+ Controlul eficient şi precis datorită achiziţiilor de echipamente de 

laborator noi. 
+ Extinderea serviciilor aferente ≥50%(instalări, reparaţii, 

deservire, s. de laborator) 
+ Utilizarea creditului doar la verigile slabe a lanţului valoric/ 

constrângeri 
+ Folosirea creditului comercial la procurarea de materiale şi piese 

de schimb  
+ Implementarea subvenţionată a sistemelor de management al 

calităţi şi mediului 
+ Participarea în cadrul  Programului Austriac 
+ Facturarea apelor uzate în raport de 98% din apa potabilă livrată 
+ Implementarea separată a reţelelor de apă potabilă şi tehnică 

precum şi a apei destinată irigării 
+ Crearea unui grup propriu de proiectare a reţelelor de apă şi 

canalizare înzestrat cu cadre, soft şi hard moderne 

— Factorul politic ce ţine de decizia privind stabilirea tarifului  
— Pierderea totală a creanţelor în valoare de cca. 0,5 mln. lei  
— Reducerea consumului de apă de către populaţie datorată 

diminuării continue a populaţiei, respectiv a viitorilor consumatori 
— Ieşirea totală din funcţiune a conductelor principale (tr.1, 

evacuarea apelor uzate) 
— Imposibilitatea atragerii resurselor umane, manageriale datorată 

salariilor mici, inclusiv a cadrelor tinere  
— Diminuarea valorii activelor în rezultatul generării de pierderi, 

precum şi a gradului mic de înlocuire/ substituire/ modernizare 
— Ponderea mare a apei necontorizate, datorită consumului ilicit/ 

clandestin 
— Înăsprirea cerinţelor şi normelor ecologice 
— Risc de inundaţie a staţiei de captare a apei 
— Îmbolnăvirea populaţiei megieşe cu stația de tratare a apelor uzate
— Disponibilizarea/ pierderea personalului managerial cheie 
— Continuarea generării pierderilor financiare care pot conduce la 

situaţii de faliment 
— Pierderea unor utilizatori mari de servicii de apă şi canalizare  
— Creşterea taxei de stat pentru utilizarea resurselor acvatice  
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3.5 Capacităţile (aptitudinile) manageriale 

Pentru determinarea capacităţilor manageriale a fost utilizată metoda testului Belbin şi care prezintă 
următoarele rezultate 

Nr. 
d/o  

Nume, prenume 

CW CH SH PL RI ME TW CF 

Pragmatic, 
implementator 
(Implementer) 

Coordonator
(Coordinator)

Formator 
(Shaper) 

Generator 
de idei 
(Plant) 

Investigator 
de resurse 
(Resource 

Investigator)

Evaluator 
(Monitor 

Evaluator) 

Colaborator
(Team 

Worker) 

Perfecţionist 
(Completer 
Finisher) 

1.  Zagaevschii Vasile  9 8 2 14 3 13 13 8 
2.  Roşca Maria  17 3 9 15 0 4 0 23 
3.  Moldovanu Vasile  10 10 0 0 0 0 40 10 
4.  Suceanu Leonid  20 19 10 0 0 0 6 15 
5.  Carp I. V.  14 8 12 0 0 8 20 8 
6.  Beşliu C.  15 9 10 0 0 4 22 10 
7.  Telpiz Ivan Il.  16 9 12 3 7 0 9 15 
8.  Harlamenco Ec. Iv.  25 0 0 0 5 5 25 10 
9.  Hariton V. I.  9 11 7 0 5 5 25 8 
10.  Covalenco Mihail  18 5 12 0 3 0 18 14 
11.  Oţel Anna  13 14 1 5 12 3 10 12 
12.  Hariton Fed. Iv.  14 11 15 6 0 0 12 12 
13.  Pugacev Afanasii  16 14 16 0 0 0 14 10 
14.  Perju Mar. Nic.  23 5 0 0 0 9 15 18 
 

Caracteristica cea mai puternic pronunţată  

Caracteristica secundă  

Caracteristica cel mai slab prezentă  

 

Descrierea rolurilor în echipă 
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4 EVALUAREA NECESITĂŢILOR DE INSTRUIRE 

Se constată 

• Lipsa totală a planificării necesităților de instruire a întreg personalului (atât managerial cât şi 
tehnic), precum şi a alocării resurselor financiare conform legislaţiei (2% din cifra de afaceri) 

• Instruirile se fac ocazional, ad-hoc, unde sunt oportunităţi de instruire gratis şi doar acolo unde 
sunt cerute obligatoriu de către legislaţie (ex. sudori, maşinişti); vezi lista cu instruirile necesare 
pentru personalul întreprinderii în anexe 

• Lipsesc metodele de instruire la locul de muncă (rotaţia locului de muncă, versatilitatea abilităţilor, 
activitatea în echipă), sistemul de mentori, instruire înafara locului de muncă, programe şi cursuri 
specializate, serale, prin corespondenţă, seminare, conferinţe de specialitate 

• Atitudinea faţă de instruire manifestă indiferenţă, un cost în plus, o pierdere de timp ori cel puţin o 
activitate fără valoare 

4.1 Personalul managerial (inclusiv departamentul contabil) 

Domeniile identificate ca prioritare pentru instruire sunt: 

• Aplicarea practică a Instrumentelor şi tehnicilor de Organizare a Locului de Muncă (5S) 

• Managementul proiectelor (inclusiv finanţate de donatori); 

• Managementul stocurilor, inclusiv de piese (cu aplicarea instrumentelor/ principiilor Kanban) 

• Instrumente şi tehnici de schimbări rapide a executării serviciilor/ lucrărilor; 

• Managementul proceselor (VA şi VE, VA=5%) 

• Instrumente tehnici de elaborare şi aplicare a procedurilor standarde de operare, inclusiv de o 
pagină; 

• Managementul mentenanţei totale (TPM) 

• Sistemul de management al calităţii (TQM) 

• Managementul Furnizorilor şi a Achiziţiilor 

• Managementul Pierderilor 

• Multitudinea/Versatilitatea abilităţilor/deprinderilor  

• Planificarea producerii/ prestării serviciilor 

• Managementul eficienţei 

• Managementul tehnologiilor informaţionale 

• Managementul economisirii resurselor 

• Managementul tehnologiilor avansate 

• Managementul Financiar, inclusiv a activelor, datoriilor debitoare şi creditoare, lichidităţilor 

• Contabilitatea managerială 

• Managementul operaţional al prestării serviciilor 

• Managementul Relaţiilor cu Clienţii 

• Managementul prin Obiective, design-ul Structurii Organizatorice, Autoritate şi Responsabilitate 

4.2 Personalul tehnic (operaţional) 

Domeniile identificate ca prioritare pentru instruirea personalului tehnic sunt: 

• Aplicarea practică a Instrumentelor şi tehnicilor de Organizare a Locului de Muncă (5S) 

• Managementul stocurilor, inclusiv de piese (cu aplicarea instrumentelor/ principiilor Kanban) 
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• Instrumente şi tehnici de schimbări rapide a executării serviciilor/ lucrărilor; 

• Managementul proceselor (VA şi VE, VA=5%) 

• Instrumente tehnici de elaborare şi aplicare a procedurilor standarde de operare, inclusiv de o 
pagină; 

• Managementul mentenanţei totale (TPM) 

• Managementul Pierderilor 

• Multitudinea/Versatilitatea abilităţilor/deprinderilor  

• Managementul eficienţei 

• Managementul economisirii resurselor 

• Managementul operaţional al prestării serviciilor 
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5 RECOMANDĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII 
ÎNTREPRINDERII 

Recomandări de ordin general 

• Atingerea standardelor de calitate a serviciilor prin: 

o punerea în funcţiune a utilajului de laborator recent procurat 

o continuarea înlocuirii reţelelor vechi (prioritar cele de azbest) 

o modernizarea/ reconstrucţia staţiei de tratare a apei potabile prin atragerea investiţiilor noi 
sau includerea în tarif 

o implementarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului (ISO 9001, 22000, 14001, 
17025 şi normele GMP), inclusiv aplicarea celor 7 instrumente de control a calităţii 

o instruirea şi formarea continuă a personalului în domeniul calităţii 

• Creşterea eficienţei operaţionale prin 

o reducerea pierderilor, irosirilor de apă necontorizată (de la 39%+16% la nivelul de 15-24%) 

o îmbunătăţirea eficienţei proceselor (Eficiența Procesului = (Timpul cu Valoare 
Adăugată/Timpul total)), inclusiv prin identificarea şi eliminarea celor 7 tipuri de pierderi – 
activităţi fără valoare adăugată – supra-producere, transport, defecte, stocuri, mişcări 
inutile, aşteptări, procesare  

o reducerea pierderilor cauzate de indisponibilitatea echipamentului, de exploatarea sub 
nivelul indicat în datele tehnice, de rata erorilor/ greşelilor  

o îmbunătăţirea eficienţei personalului (metodele de lucru, rata de lucru, probleme 
motivaţionale, abilităţi/competenţe, numărul de angajări) 

• Creşterea eficacităţii investiţiilor prin: 

o focalizarea pe locul îngust sau echipamentul/utilajul/procesul constrângere  

o analiza cost beneficiu investiţional trebuie să ne ofere termeni minimi de recuperare a 
investiţiei 

o faptul că decizia investiţională în sistemul de aprovizionare cu apă şi canalizare trebuie să 
satisfacă caracteristicile şi capabilităţile cerute/ solicitate de consumatori (evitarea supra-
investiţiilor şi sub-investiţiilor) 

• Transformarea/ reorganizarea în societate comercială pe acţiuni, inclusiv cu participarea capitalului 
privat 

• Elaborarea şi implementarea programelor de utilizare raţională a apei de către consumatori prin 
planificarea investiţiilor în sistemul de aprovizionare cu apă cu dublă destinaţie (1. apă tehnică la 
un tarif actual sau stabilit de instituţie independentă, şi 2. apa potabilă de înaltă calitate la un preţ 
comparabil cu preţul apelor îmbuteliate) şi diferenţierea substanţială a tarifelor (aceasta datorită 
ratei extrem de înalte a îmbolnăvirilor  cauzate de apă care se datorează calităţii apei şi canalizării 
– calitatea apei este factorul determinant în aproximativ 15-20% din bolile intestinale acute şi 
hepatita A, 20-25% din bolile de stomac şi 100% din fluorizarea dentară). 

• Stimularea consumului de apă versus situaţia actuală când consumul este inhibat (dat fiind faptul 
utilizarea infrastructurii sub 30% comparativ cu situaţia existentă care demotivează creşterea 
consumului şi stimulează furtul) 

• Instruirea şi utilizarea la maxim a echipamentelor de detectare şi măsurare a pierderilor, furturilor, 
etc. 

• Este necesar măsurarea intrărilor şi ieşirilor în perioada de la 1.04 la 1.10 şi modificarea/ajustarea 
tarifelor  

• Se recomandă facturarea a unei cantităţi de apă deversată în raport de 98% de la volumul de apă 
livrată consumatorilor casnici şi condominiu (acest indicator alcătuieşte pentru 2010 doar 67%). 
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• În cazul depăşirii consumului de energie electrică de 0,5 kwh/m3 se recomandă implementarea 
planului de acţiuni orientat spre eliminarea tuturor pierderilor (Acest indicator alcătuieşte pentru 
2010 per total 0,88 kwh/m3 (+60%); iar pentru apa furnizată 1,93 kwh/m3). 

• Se recomandă stabilirea obiectivului prioritar – diminuarea pierderilor de apă furnizată sub nivelul 
de 20% la prima etapă, şi ulterior, după realizarea acestui obiectiv – sub nivelul de 15%. 

Recomandări de investiţii 

Investiţii orientate spre diminuarea substanţială a pierderilor (de la 39% la 15-20%) şi asigurarea 
funcţionalităţii sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare prin: 

• Înlocuirea conductelor magistrale (de la 20 la 80 km) 

• Reconstrucţia/modernizarea staţiei de tratare a apei 

• Înlocuirea conductelor sistemului de canalizare 

• Implementarea continuă a măsurării (apometre precise la zone, puncte de consum, blocuri), 
inclusiv cititoare de la distanţă 

• Construcţia unei noi staţii de epurare a apelor uzate 

• Sisteme de prevenire a consumului ilicit şi a conectărilor clandestine 

• Implementarea sistemelor de generare a energiilor alternative (solară, biogaz, etc.)  

• Dezvoltarea/modernizarea dispeceratului şi sistemului comunicaţional rapid de intervenţie (pentru 
reducerea drastică a timpului de intervenţie şi reparaţie a defecţiunilor) 

• Implementarea Sistemelor Moderne de Management , inclusiv ISO 9001, 14001, 17025 

• Investiţii în tehnologiile de economisire a resurselor energetice (vezi consumul de energie 0,88 
kwh/m3 vs. 0,5 kwh/m3 - referenţialul) 

• Investiţii în extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv în localităţile învecinate,  
precum şi în reţelele de colectare a apelor uzate  

Recomandări în domeniul comercial 

• Instruirea şi motivarea adecvată, inclusiv cu aplicarea indicatorilor de performanţă a echipei de 
controlori, creşterea numărului acestora 

• Utilizarea internetului pentru comunicarea cu publicul (consumatorii) – avize, recomandări privind 
consumul apei, comunicări privind costurile, tarifele şi planurile, rapoartele de laborator privind 
calitatea livrate, etc. 

• Implementarea numărului telefonic scurt pentru serviciul de dispecerat 

• Înzestrarea şi instruirea controlorilor cu echipamente de măsurare şi monitorizare a consumului de 
apă ilicită, scurgerilor, risipelor 

• Modificarea tarifului pentru a include un articol separat necesarul de investiţii sau tarif pentru 
investiţii 

• Elaborarea listei de preţuri/ tarife pentru serviciile non-apă/ canalizare şi actualizarea acesteia în 
mod continuu în conformitate cu cerinţele pieţii 

• Promovarea sporită a serviciilor non-apă şi canalizare prin mass-media, internet, etc. 

• Stimularea celor mai buni consumatori (atât la nivel cantitativ cât şi plăţi efectuate) 

Recomandări referitoare la tarife 

Se recomandă: 

• Transferarea stabilirii şi aprobării tarifelor pentru apă şi canalizare către o instituţie independentă 
similară ANRE 

• Eliminarea principiului discriminatoriu prin stabilirea unui tarif unic pentru toate categoriile de 
consumatori. Acordarea subvenţiilor/ajutoarelor este necesară să fie efectuată conform veniturilor, 
doar persoanelor socialmente vulnerabile nu pentru toată lumea 
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• Includerea în metodologia de Calcul al tarifelor a Amortizării activelor fixe sau echivalentul 
investiţiilor efectuate în modernizarea acestor active 

• Abordarea diferenţiată a consumului de apă necontorizat care actualmente este facturat la 120 l/zi, 
comparativ cu alte întreprinderi (ex. 230-400 l/zi) 

• Excluderea limitei de consum pentru populație la tarif diferenţiat (5 m3/lună la tariful de 6 lei)  

• Schimbarea modului de calcul pentru serviciile aferente (non-water) în cazul utilizării minime a 
mijloacelor fixe; 

o R= Preţ – Ch. Variabile, 

unde R – randamentul sau valoarea adăugată, cheltuieli variabile – strict cheltuielile materiale şi 
eventual comerciale 

actualmente 

o Preţ oferit= Ch. Variabile + Ch. Fixe (prin alocare)+ Marja de Profit 

Aplicarea tarifului diferenţiat în caz de poluare masivă (ex. sanatoriul „Nufărul Alb” deversează ape 
bogate în sulf) 
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6 KEY FINDINGS/POINTS 

Financial Analysis 

• The enterprise is liquid, solvent, but unprofitable 

• The operating profit is negative 

• The working capital is positive 

• High risk from exchange rate 

• High leverage/high level of dept (64%) 

• Net and operating cash flow are positive 

• High degree of payments collection for rendered services (95%) 

• It is noticed the following trends: 

o A decline in value of total assets 

o A decrease in profitability of the enterprise 

o Increasing of most of costs’ elements (direct costs, AGC, commercial costs) 

o A decrease in revenue, other than from water supply services and sewerage  

o High probability for receivables loss, about 360.000 lei  

Tariff’ establishing Policy 

• Establishment and approval of tariffs is politically influenced, in a populist manner, in fact, the 
company is subsidizing the rich, distorting and jeopardizing the water supply service and sewerage 

• It also bears discriminatory tariffs to stimulate illicit consumption 

• The tariffs are penalizing, and aren't encouraging (are inhibiting) water consumption (especially for 
economic entities and potential investors - i.e. tariff set for economic agents is 27.97 lei/m3, 
compared with 6 lei/m3 for the rest of population) 

• The methodology of tariff calculation/establishment doesn't include depreciation of fixed assets or 
the equivalent of investments in upgrading the assets (from managers' statement) 

• Unmetered water consumption is billed at 120 l/day, compared with other companies that apply a 
differentiated approach (i.e. 230-400 l/day) 

• Increasing the population limit consumption from 3 to 5 m3/month at 6 lei/m3 resulted in a loss of 
over 1.5 million. Lei (the average charge for water delivered in 2009 was 9.69 lei/m3, and in 2010 - 
7.95 lei/m3) 

Forecasting and Budgeting 

• Managers do not apply management through budgets strategy (see details in chapter 1) 

• The financial planning is based on forecasting a conservative growth in sales (+3%) in order to 
repay the loan from WB 

Management and Maintenance of SWS 

It is noticed: 

• A dangerous situation regarding the (poor) status of the drinking water and wastewater treatment 
plant, the status of water pipes for drinking water and the sewage pipes (level 1 of 5 of the TPM - 
the “use until downfall/ruin) 

• Nonuse of depreciation amounts for replacement/upgrading of fixed assets 

• Lack of procedures for operation and maintenance of equipment/ machinery 

• Low Rate of Equipment Effectiveness (capacity) and the operating rate of equipment (not 
calculated) 
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• The company does not use detection devices for water losses, people a not motivated to do this 

• Low training level of employees from the laboratory, which are using expensive equipment, 
recently purchased 

• High electrical energy consumption 0.88 kWh/m3 compared with 0.5 kWh/m3 (benchmark branch) 

• The investments in fixed assets have not contributed to higher sales or lower costs 

• The investments do not take into account the bottleneck neither the balancing of capabilities 
(capacity usage of approx. 50%) 

Technical Analysis and Conformity with Technical Requirements 

• Drinking water limitedly meets/ fulfills the technical requirements because of ruined infrastructure. 

• Sewerage system, more exactly the used water treatment plant does not meet the modern 
ecological requirements and environmental protection norms. 

• The Quality management system is not implemented in the laboratory, and the traceability is not 
applied, the measurements are unreliable (not certain) and cannot be proved. 

• In laboratory the internal quality procedure are not elaborated or approved, that’s why the 
methodology of testing is difficult to follow. 

Management analysis 

• Management style based on long experience in the field – corresponds to a division level 
management rather than to a company 

• Functional Management contains no subdivisions of Quality Management, Personnel, Marketing 
(7P), Research & Development 

• The Internal Regulations, The Operational Procedures and Control, The Operational and/or Quality 
Manual is missing 

• Some activities are hypercentralized, which reports directly to the manager of the company 

• Visual Management is missing or is completely obsolete 

• Working place management (which assure an 80-90% of the success of an enterprise) it is at the 
level I (from 5) according to the international benchmark system 

• Strategies, policies and objectives are not included in the area of managers’ influence except 
operational strategy (cost, quality, delivery, flexibility – these are partially implemented as 
appropriate) 

• Process Management (essential for the enterprise) was difficult to identify 

• In communications with consumers are not used all available opportunities, including those 
regarding to new technologies (internet, mobile, etc.). 

• The inspector’/controller's team is not proper trained and motivated in order to detect water losses 
and illicit consumption 

Estimating training needs 

It is noted: 

• Lack of planning of training needs for entire staff (both managerial and technical) and lack of 
budgeting of financial resources (according to law up to 2% of turnover) 

• Training sessions are occasionally, ad hoc, and only where trainings opportunities are free and 
where are binding by law (eg, welders, machinists), see the list of required trainings for employees 
in annex 

• Lack of training methods at work (job rotation, versatility skills, teamwork), the system of mentors, 
training outside the workplace, specialized programs and courses, evening classes, distance 
learning, seminars, specialized conferences 

• Indifferent attitude towards education, like just an additional cost, a loss of time or at least an 
activity without value 
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SWO(R)T Analysis 

STRENGTHS WEAKNESSES 

+ Relative capability to provide both services (W&S) 
+ Sufficient resources (water, i.e. renovated pumping  

station, enough to provide technical services of water 
supply and sewerage) 

+ Personnel able to provide services at a minimum 
acceptable level 

+ Liquid financial reserves (holding approx. 7 million lei.) 
+ Experience and knowledge in the field 
+ Proximity to water sources and consumers 
+ Business license (valid until 2014). 
+ The existence of over-capacity of service 
+ New Laboratory equipment 
+ Dominant market position (town of Cahul) 
+ Consumption relatively rigid/ stable (which generates a 

guaranteed minimum income)  

— Lack of unique tariffs, which are based on consumers’ 
type and the quantity consumed (disincentives water 
consumption) 

— Questionable capacity to deliver high quality water 
— Use of obsolete equipment and technologies in waste 

water treatment 
— Lack of accreditation/ certification for ISO 9001, 22000, 

14001, 17025 
— Confusing processes, poorly documented and a low level 

of the data record 
— Lack of training system for managers and operators 
— High degree of indebtedness, which expose to exchange 

rate risk 
— Expenses higher than income 
— Main water pipes (stage I) and evacuation pipe for 

treated waste water are ruined 
— Lack of training in use of laboratory new equipment 
— Huge losses due to unmetered water volume (approx. 

38% = 2.5 million lei.) 
— Insufficient controllers and consistent motivational system 

(about 2 times less than required) 
— Increased energy consumption (0.88 kWh/m3 compared 

to 0.5 kWh/m3  

OPPORTUNITIES THREATS 

+ Expand the water supply in villages and later in 
neighboring cities Vulcăneşti and Taraclia 

+ Implement Waste Processing Projects combined with 
alternative energy technologies 

+ To transfer the decision for establishing the tariffs to an 
independent institution ANRE 

+ To replace the metal pipes with plastic and EMM 
+ New laboratory equipment  purchased allows effectively 

and accurately control. 
+ Expanding range of related services more than 50% 

(installation, repair, maintenance, laboratory services) 
+ Use loans only in weak links of the value chain/ 

constraints 
+ Use commercial credit to purchase materials and spare 

parts 
+ Implementation of Quality and Environmental 

Management System 
+ Participation in the Austrian Program 
+ Wastewater billing up to 98% of drinking water delivered 
+ The separate implementation of potable water pipelines 

and technical water pipelines as well as water for 
irrigation 

+ Create an own team/department for design water and 
sewerage networks equipped with specialists, modern 
hardware and software 

— The political factor that takes the decision on tariff 
establishment 

— Total receivables loss worth about. 0.5 million. MDL 
— Reduce water consumption by the population due to 

continued population decline, which are the future 
consumers 

— Total depreciation of main service pipelines (tr.1, sewage 
disposal) 

— Inability to attract human and management resources 
due to low salaries, including young professionals 

— Decline in value of assets as a result of generated losses, 
and lower level of substitution/ replacement/ upgrade 

— The large share of unmetered water due to illicit/ secret 
consumption 

— Tightening the requirements and environmental 
standards 

— Risk of flooding Water Pumping Station 
— Illness of population, which leaves nearby the plant with 

wastewater treatment plant 
— Layoffs/loss of key management personnel 
— Continue to generate financial losses, which may conduct 

to bankruptcy 
— Loss of large industrial consumers of water and sewage 

services 
— Increasing by government of the tax for aquatic resources
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7 RECOMMENDATIONS 

General recommendations 

Achievement of service quality standards by: 

• making the recently bought laboratory equipment operative 

• further replacement of old distribution network (priority for asbestos and iron pipes) 

• refurbishment/rehabilitation of drinking water treatment plant through attraction of new investments 
or adjustment of tariff to include such expenses 

• implementation of quality management and environment systems (ISO 9001, 22000, 14001, 17025 
and GMP norms), constantly applying the 7 Quality Control (QC) Tools 

• continuous employee training in quality standards 

Increase of operational efficiency through:  

• reduction of losses, decreasing unmetered water levels (from 39%+16% to the level of 15-24%) 

• improving process efficiency (Process Efficiency= (Value Added Time/Total time)), inclusively 
through identification and removal of 7 Types of Wastes – non-Value Added Activities – over-
production, transport, defects, inventories, unnecessary movements, waiting, unnecessary 
processing 

• reduction of losses caused by unavailability of equipment, bad exploitation of equipment, rate of 
errors/mistakes 

• improvement of personnel efficiency (working methods, work rate, motivational problems, 
skills/abilities, number of employment) 

In order to increase efficiency of investments is recommended to: 

• focusing on the narrow spot or on equipment/installation/constraint process 

• investment cost-benefit analysis must determine the minimum terms for return on investment  

• the investment in water supply and sewage system should satisfy the characteristics and 
capabilities asked/wanted by consumers (in order to avoid over-investing or sub-investing) 

Transformation/reorganization in a joint stock company, inclusively with the participation of the private 
equity  

Elaboration and implementation of rational use of water programs through planning of investments in 
the water supply system with double use (1. technical water at an actual tariff or at one set by an 
independent institution, and 2. drinking water of high quality at a price relative to the price of bottled 
water) and substantial differentiation of tariffs (this due to extremely high rate of diseases caused 
by water quality and sanitation - water quality is the determining factor in about 15-20% cases of 
acute intestinal diseases and hepatitis A, 20-25% cases of all diseases of the stomach and 100% of 
dental fluoride). 

Stimulation of water consumption opposite to current situation when consumption is inhibited (this 
reflected by use of infrastructure below 30% comparatively with existing situation which demotivates 
the consumption and stimulates the unlawful water consumption). 

Training the employees in the full use of equipment for water loss and leak detection. 

It is necessary to measure the input and output of water between 01.04 and 01.10 and to make 
adjustments/changes of tariffs. 

It is recommended the billing of wastewater in a ratio up to 98% from the water delivered to private 
consumers and condominium (this indicator for 2010 was only 67%). 

In the case when the energy consumption overcomes 0,5 kwh/m3 it is recommended to implement an 
action plan addressed to elimination of all wastes (this indicator for 2010 constituted 0,88 kwh/m3 for 
all quantity (+60%); and for delivered quantity 1,93 kwh/m3). 

It is recommended to set the main priority – decrease the level of delivered water losses below the 
level of 20% at first stage and later, less than 15%. 
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Recommendations for investments 

Investments should be oriented towards substantial reduction of losses (from 39% till less than 15-
20%) through: 

• Replacement of main pipelines (from 20 to 80 km) 

• Replacement of wastewater and sewage pipelines 

• Continuous improvement of measurements (high-sensitive water meters for area and districts, 
consumption points, block of flats), inclusively distance readers of water meters  

• Reconstruction/upgrade of water treatment plant 

• Construction of a new purification plant for waste waters 

• Systems for prevention of unlawful consumption and connections 

• Implementation of systems for generation of alternative energy (solar, biogas) 

• Developing/modernization of dispatch service and of system for quick intervention (to drastically 
reduce the time of intervention and repairs) 

• Implementation of Modern Management Systems, such as ISO 9001, 14001, 17025 

• Investments in technologies for saving consumption of energy (to see the energy consumption 
0,88 kwh/m3 vs. 0,5 kwh/m3 - benchmark) 

• Investments in extension of distribution of water and sewage networks, inclusively in neighbor area  

Recommendations related to commercial activities 

• Training and motivation of inspectors with the measurement of their activity using the key 
performance indicators, also increasing the number of inspectors. 

• The use of internet as a method to communicate with customers – news, notifications, 
recommendations regarding water consumption, information about costs, tariffs and plans also 
laboratory reports about of delivered water quality. 

• Implementation of a hotline for dispatch services. 

• Equipping and training of inspectors with measurement and monitor devices for identification of 
water leaks and monitoring unlawful water consumption. 

• Modification of tariffs for including a separate chapter for investment expenses. 

• Elaboration of a price list for non-water services and their update according to market. 

• Aggressive promotion of non-water services through mass-media, internet and so on. 

• Stimulation and rewarding of the best consumers (both quantitative level and payments). 

Recommendations regarding tariffs 

It is recommended: 

• To delegate and independent organization similar to ANRE for water and sewage tariffs setting and 
approval. 

• Removal of discriminative tariffs through establishment of setting the same tariff for all categories 
of consumers. Providing subventions/help for social sensitive people according to their incomes. 

• To include in the methodology of tariff calculation the amortization or the equivalent of investments 
made for modernization of assets. 

• Changing the way of billing unmetered water consumption from 120 l/day to 230-400 l/day as in 
other Moldavian companies. 

• To eliminate the consumption minimum quantity (5 m3 /month) billed at special tariffs (6 lei/m3) 

• To change the calculation method for non-water services in case of low-use of fixed assets, 
according to formula:  

o R= Price – Variable expenses, 
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where R – throughput or value added,  

Variable expenses – only the expenses for materials, energy and labor and eventually commissions  

Actual situation  

o Offered Price = Variable expenses + Fixed Expenses (through allocation) + Profit Margin 

o Installment of differentiated tariffs in case of heavy pollution (ex. the sanatorium which 
overflows residual water containing big levels of sulfates)  

Recommendations for training of managerial and operational personnel 

• Practical application of Tools and techniques related to work place organization and management 
(5S) 

• Project management (inclusively grants from donors) 

• Inventory management including spare parts (using Kanban principles and tools) 

• Tools and techniques for quick changeovers related to provided services and works 

• Process management (VA and VE, VA=5%) 

• Tools and techniques for elaboration and application of standard operating procedures, including 
one-page standards 

• Total preventive maintenance (TPM) 

• Quality management system (TQM) 

• Suppliers and acquisition management 

• Management of wastes  

• Skills/versatility 

• Planning production/services 

• Efficiency management  

• Information’s technology management  

• Resource saving management  

• Lead technology management  

• Financial management, inclusively assets, payables and receivables, liquidity  

• Managerial accounting 

• Operational management of services  

• Customer care management  

• Management by objectives, design of organizational structure, duties and responsibilities  

 


