
ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Dolj din data de 31.03.2010 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor de asistenţă medico-sociale finanţate din sumele alocate de la 
bugetul de stat prin Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, pe primele 4 luni ale 
anului 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţii autofinanţate pe anul 2010 al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi 
Aristia Aman”. 

3. Proiect de hotărâre privind contribuţia financiară a consiliului judeţean la 
organizarea celei de-a VII-a ediţii a  Festivalului Internaţional Shakespeare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu 
Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică în vederea organizării 
Conferinţei Internaţionale ICOME 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul 
Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Sociale în 
vederea tipăririi cărţii „Tratat de sociologie generală”. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10,oo mii lei Universităţii din 
Craiova – Facultatea de Ştiinţe Administrative pentru organizarea şi 
implementarea unui sistem de educaţie juridică şi antiinfracţională în şcoli. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie pentru editarea unei reviste. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului 
Dolj pe anul 2010. 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului consiliului judeţean la 
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în vederea aprobării unor documente 
financiar contabile. 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor consiliului judeţean la 
S.C. L.D.P. Dolj S.A.  în vederea aprobării unor documente financiar contabile. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării redevenţei de concesionare a 
unor cabinete medicale. 

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către 
ROMATSA R.A. D.S.N.A. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea condiţiilor de participare la licitaţia 
pentru închirierea unor spaţii medicale. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui teren de la Consiliul Local 
Robăneşti în vederea devierii traseului unui drum judeţean.  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de 
închiriere încheiate pentru terenul situat în Craiova, str. Tabaci, nr. 1. 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu  cu destinaţia de cabinet 
medical situat în comuna Sadova, judeţul Dolj. 

17. Proiect de hotărâre privind  modificarea arondării localităţii Piscu Vechi  privind 
activităţile de evidenţă a persoanelor. 
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18. Proiect de hotărâre privind  modificarea arondării localităţii Fărcaş privind 
activităţile de evidenţă a persoanelor. 

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea arondării localităţii Măceşu de Sus  
privind activităţile de evidenţă a persoanelor. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare ale Camerei Agricole Dolj. 

21. Proiect de hotărâre privind  modificări ale statutului A.D.I. OLTENIA. 
22. Proiect de hotărâre privind  unele măsuri organizatorice de fuzionare a S.C. 

Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova cu S.C. L.D.P. DOLJ S.A. Craiova. 
23. Diverse-interpelări. 
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S.C. PARC  INDUSTRIAL  CRAIOVA  S.A. 

Str.Aviatorilor,Nr.10,com. Ghercesti,Jud. Dolj, Cod postal 207280                               ANEXA NR. 1 
 J 16/1510/2004 , C.I.F.: RO-16689999 

Tel. 0251.466.185 ; fax. 0251.466.179  

Capital subscris  1.347.700 lei    

Capital varsat     1.347.700 lei    

www.parcindustrialcraiova.ro; contact@parcindustrialcraiova.ro           
                                                                                                                        

              RAPORT  ADMINISTRATOR  UNIC  PRIVIND: 
 

              - ACTIVITATEA  DESFASURATA  IN  ANUL  2009 

              - BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA  31.12.2009 
 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoana juridica infiintata pe baza  legii nr. 

31/1990 republicata, de catre Consiliul Judetean Dolj in conformitate cu legea 

215/2001, prin H.C.J.D. nr.105/2004, modificata prin H.C.J.D. nr. 41/2005. Societatea 

are ca principala activitate administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat 

de la S.C. Avioane Craiova S.A. in baza H.G. nr. 727/2004, in regim de  ,, PARC 

INDUSTRIAL “ 
 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj 

ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial 

avind ca actionari 5 persoane  juridice de drept public, respectiv : 

          - Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj   avand un procent de  -  99,873860 % 

          - Comuna Ghercesti avand un procent de                                        -    0,007420 % 

          - Comuna Pielesti  avand un procent de                                           -    0,007420 %  

          - Comuna  Carcea avand un procent de                                            -    0,037100 %    

          - Comuna  Cosoveni avand un procent de                                        -    0,074200 % 
 

Capitalul social al S.C. Parcul Industrial Craiova SA este 100% privat, actionar 

majoritar fiind  Judetul Dolj, persoana juridica de drept public.  

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 se salariati dar peste 9 si o cifra de 

afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova SA este 

“Intreprindere mica”, autonoma, conform Legii 346/2004 modificata prin OU 

139/06.12.2007. 
 

A.  In perioada de raportare administrarea societatii a fost asigurata de un  

Administrator Unic - Director General si o comisie de cenzori compusa din 3  membri 

respectiv: 

      Nicoli  Marin            - Administrator Unic - Director General 

      Stefanescu  Carmen  - cenzor expert  contabil 

      Padureanu Costica    - cenzor  membru 

      Popa  Muresel           - cenzor  membru 
 

Administratorul Unic-Director General a avut activitatea permanenta. 

Acesta potrivit legii si  actului  Constitutiv indeplinind  toate atributiile prevazute de 

lege pentru conducatorul unitatii, inclusiv cele pentru Consiliul de Administratie pe 

baza de Contract de Administratie-Mandat. 

      Administratorul Unic, lunar, in prezenta cenzorilor, a analizat rapoartele directorilor 

si sefilor de servicii cu privire la activitatea desfasurata iar opiniile exprimate si 

deciziile adoptate au fost consemnate in Procesele Verbale . 

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
mailto:contact@parcindustrialcraiova.ro
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 Administratorul  Unic-Director General a convocat in anul 2009 3(trei) sedinte a 

Adunarilor Generale a Actionarilor in care au fost adoptate : 

- Contract de administratie-mandat in A.G.E.A. din 30.01.2009; 

- Remuneratie cenzori, remuneratie administrator unic-director general si 

prelungire mandat administrator unic  in A.G.O.A. din 30.01.2009; 

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009, Programul de investitii 2009 

organigrama,statul de functii incepand cu martie 2009,obiective si criterii de 

performanta administrator unic-director general in A.G.O.A.din 27.02.2009; 

- Aprobarea Bilantului contabil,contul de profit si pierdere,datele informative si 

situatia activelor imobilizate ale S.C.Parc Industrial Craiova S.A.pe anul 2008 pe 

baza Raportului Administratorului Unic al  S.C.Parc Industrial Craiova S.A.in 

exercitiul financiar 2008 si a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea 

S.C.Parc Industrial Craiova S.A.in exercitiul financiar 2008 si certificarea 

bilantului contabil la 31.12.2008 ;Aprobarea notei privind repartizarea profitului 

si fixare dividend aferent anului 2008;Aprobarea descarcarii de gestiune a 

administratorului unic pentru exercitiul financiar 2008 in A.G.O.A din 

10.04.2009 
 

          In anul 2009 Administratorul  Unic - Directorul General si salariatii 

societatii au intreprins  in principal  urmatoarele actiuni  importante : 
 

 - Organizarea  si gestionarea activitatii interne pe principiul profitabilitatii si al prudentei; 

 - Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in ”Parcului Industrial Craiova” in anul   

    2008 si transmiterea lui la Ministerul Administratiei si Internelor. 

- Prelungirea Autorizatiei de Construire nr. 41 din 15.08.2008 - S.C. Itaro Comexim S.R.L. Craiova,    

- Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. NITELA IMPEX  S.R.L. CRAIOVA.  

- Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. HIDROKRAFT  S.R.L. CRAIOVA. 

-intocmirea B.V.C.-ului, programului de investitii, organigramei si statului de functii pe  anul 2009;  

 -Scoaterea din Cartea Funciara 200 si C.F. 8605 a constructiilor demolate, conform cu  

 A.C. 1/03.08.2005, A.C. 4/21.06.2006, A.C. 63/13.06.2007, A.C. 79/12.07.2007, A.C. 31/13.06.2008; 

 -. Deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitorului S.C. Conor Com SRL Craiova. 

 -  Fundamentarea si negocierea pretului apei pe Platforma Parc Industrial. 

 - Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. ADISER COM  S.R.L. CRAIOVA. 

 - Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 57/29.05.2009 si a Autorizatiei de Construire nr.  

  17/29.05.2009 – executie bransament gaze naturale presiune redusa-Incubator de Afaceri 

 -Incheierea unui act adiţional de novare cu schimbare de debitor a Contractului de   

   inchiriere nr. 06/PIC – G.A./26.04.2006, incheiat cu S.C. Sorin International Company   

    S.R.L. Ghercesti, pentru noul Locatar S.C. Naturo Product S.R.L. Craiova. 

 - Obtinerea Autorizatiei de Desfiintare nr.21/08.07.2009 cu privire la demolarea , 

 constructiei C90,Retele electrice exterioare si imprejmuire 95 m; 

 -Intocmirea documentatiei pentru scoaterea din functiune a unor mijloace fixe apartinand Judetului 

Dolj aflate in administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A.; 

 -Preluarea de la comisia numita prin Dispozitia Presedintelui CJD nr.21/27.01.2009, a terenului din 

strada Girlesti nr.45,a cotei indivize de 60% din cladirea C2 Statiei de pompare Treapta 1 si a cotei 

indivize de 44.24% din racordul de canalizare ape menajere ; 

 -Intocmirea documentatiei pentru anularea optiuni de txare cu TVA pentru inchirierea de bunuri 

imobile (terenuri si cladiri) incepind cu 01.09.2009 conform art.141,alin.(2) lit e din codul fiscal. 

 -Obtinerea Avizului Tehnic de Racordare la reteaua de 20KV pentru o putere instalata de 4000 KW 

 -Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 54/12.10.2009 – alimentare cu energie  electrica  S.C. 

Parc Industrial Craiova S.A. si nr. 55/12.10.2009 - alimentare cu energie  electrica  S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. instalatie de utilizare . 

 - Incheierea cu S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. a contractului de Alimentare cu energie electrica   
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a S.C. P.I.C. S.A. (racord 20 kv) la data de 17 noiembrie 2009.       

 - Punerea in functiune a investitiei: instalatie de hidranti cu sursa proprie de alimentare.  

 -Inventarierea anuala a patrimoniul Judetului Dolj aflat in administrare la S.C. Parc Industrial Craiova 

S..A. si a ptrimoniului propriu ; 

 - Incheierea de catre S.C. Parc Industrial Craiova S.A. cu toti locatarii din Parcul Industrial   

   Craiova a contractelor de prestari servicii (livrarea de utilitati).      

 -Sprijin logistic si tehnic pentru reevaluarea patrimoniului Judetului Dolj aflat in administrare la S.C. 

Parc Industrial SA la data de 31.10.2009 de catre S.C.Euroval. 

 -Realizarea in zona Parcului Industrial a unui monument  dedicat Revolutiei din decembrie 

1989,monument care marcheaza locul de unde a inceput revolutia in Craiova  ; 

 

  Conducerea societatii a reusit in aceasta perioada sa operationalizeze Parcul Industrial 

Craiova  prin: 

1) Realizarea imprejmuirii si asigurarea pazei; 

2) Realizarea conectarii intregii infrastructuri la reteaua de fibra optica a Romtelecom, 

inclusiv    montarea unei centrale digitale – investitie Romtelecom; 

3) Realizarea unei retele interioare de telefonie digitala in inel – investitie Romtelecom; 

4) Realizarea retelei interioare in inel de gaze naturale care sa deserveasca intreaga  

        infrastructura – investitie Distrigaz Sud Oltenia; 

5) Cadastrarea tuturor proprietatilor Judetului si deschiderea de carti funciare pentru toata    

        suprafata de teren gestionata – 12,52 ha teren; 

6) Inchirierea pana la acesta data a  100 % din spatiile disponibile de productie si  

                     administrative oferite spre inchiriere si  67 % teren  din suprafata de  6,1 ha si  

       asigurarea prin aceasta a 650 locuri de munca create de agentii economici  

7) Introducerea in circuitul de facilitati fiscale  a societatilor amplasate in Parcul Industrial 

Craiova,. 

8) Actualizarea lucrarii “Cheltuielile  efectuate pentru operationalizarea Parcului Industrial    

 Craiova de la infiintarea acestuia  pina  in decembrie 2009, pe structura” Devizului 

General Antecalculatie” al proiectului obiectivului de investitii “Parc  Industrial Craiova 

SA, evidentiat in Decizia Nr. 43/24.02.2006  a Consiliului Concurentei;   

              9)  Situatia ajutorului de stat la data de 31.12.2009 se prezinta  astfel: 

      - costuri realizate:                                                  =  1.170.875,00 lei;   

      - ajutorul de stat Aprilie 2006 – Decembrie 2009   =    241.331,00 lei;  

                   - intensitatea ajutorului de stat                           =       20,60  %   

              10) Elaborarea unui studiu de Extindere a Parcului Industrial Craiova  pe o suprafata  

                   de 31,20 ha –Decembrie 2009 pe laturile de sud,vest si nord; 

 

            Lista agentilor economici  amplasati in “Parcul Industrial Craiova” 

 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea firmei/ 

obiect activitate 

Numar 

salariati 

1. S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. 

Distributie utilitati 

15 

2. S.C. BERGMANN GROUP SRL Craiova 

Fabrica de confectii 

170 

3. S.C. METFIR S.R.L.  Ghercesti 

Constructii metalice 

50 

4. S.C. GUARDIAN SRL Craiova 

Fabrica reciclare materiale refolosibile 

5 

5. S.C. CRISTIM 2 PRODCOM SRL Bucuresti 

Depozit frigorific de produse si  preparate din carne 

45 
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6. S.C. MONDOPACK TRADING SRL Ghercesti 

Fabricarea masinilor si echipamentelor diverse, prestarea de servicii de 

ambalare 

45 

7. S.C. SORMIN IMPEX  S.R.L. ISALNITA 

Activitate de colectare si prelucrare produse apicole 

6    

8. S.C. GECOROM  S.A. CRAIOVA 

Depozitare materiale diverse si prestari servicii 

4  

 

9. S.C. EUROFOAM  S.R.L.  SIBIU 

Prelucrare si depozitare  spume poliuretanice 

30 

 

10. S.C. MAXTECH S.R.L. CRAIOVA 

Activitati de ambalare 

10 

11. S.C. ALENYS IMPEX S.R.L. CRAIOVA 

Fabricarea articolelor din sticla, fabricare constructii metalice 

15 

12. S.C. ITARO COMEXIM S.R.L. CRAIOVA 

Activitati de depozitare componente auto 

15 

13. S.C. DIACONS S.R.L. CRAIOVA 

Activitati de productie tamplarie metalica si PVC 

8 

14. S.C. HELIN’S  TRADING  S.R.L.  CRAIOVA 

Activitati de servicii restaurant, alimentatie publica si servicii hoteliere 

35 

 

15. S.C. MOVIPLAST  S.R.L. CRAIOVA 

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

110 

16. S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

Activitati ale organizatiilor economice si patronale 

27 

17. S.C. ROMTELECOM S.A. 

Distributie utilitati 

- 

18. S.C. DISTRIGAZ SUD OLTENIA S.A. 

Distributie utilitati 

- 

19. CONSORTIUL: ALCO PLUS S.A. Braila & S.C. INTEGRAL S.A. 

Buzau & VALVE INTERNATIONAL S.A. Braila – Organizare 

santier, cazare personal  

60 

 T O T A L 650 

 

 

Situatia utilizarii suprafetelor si gradul de ocupare din “Parc Industrial Craiova” la 

31.12.2009 

  

 Suprafata 

disponibila 

de ocupare 

(mp) 

Suprafata 

ocupata 

(mp) 

Grad de 

ocupare 

% 

Suprafata 

desfasurata 

disponibila 

de ocupat 

(mp) 

Suprafata 

desfasurata 

ocupata 

(mp) 

Procent 

ocupare 

% 

Spatii de productie si 

administrative 

11.886 11.886 100 14.858 14.158 100 

Teren liber 61.584 41.124 67 61.584 41.124 67 

Total 73.470 53.010 72 76.442 55.982 73 

Spatii de deservire 

comuna (drumuri, 

parcari, spatii verzi si 

spatii tehnice) 

26.861 26.861 100 26.861 26.861 100 

Total general  100.331 79.871 79 103.303 82.843 80 

                      

              

 

Lista agentilor economici  amplasati in afara “Parcul Industrial Craiova”. 
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Nr

. 

crt

. 

Denumirea firmei/ 

obiect activitate 

Numar 

salariati 

1. S.C. NATURO  PRODUCT S.R.L. CRAIOVA 

Realizarea Centrului Logistic Alina  

30 

 

Situatia utilizarii suprafetelor aflate in afara “Parc Industrial Craiova” la 31.12.2009 

 

Nr. 

crt. 

Denumire parcela Suprafata 

parcela 

(mp) 

Chirias 

 

Suprafata 

ocupata 

(mp) 

 

Grad 

ocupare 

% 

1. Gospodaria Anexa 8.907,36 S.C. Naturo Product S.R.L. 

Craiova 

8.907,36 

 

100 

2. Depozit combustibil 7.497,05 Suprafata indisponibilizata 

la inchiriere, conform 

adresei C.J. Dolj nr. 

12106/14.11.2005 

- 0 

3. Teren intravilan 1.185,00 Suprafata aferenta statiei tr. 

I 

1.185,00 100 

4. Drum acces 7.264,04 Suprafata deservire comuna 7.264,04 100 

 Total suprafata 24.853,45  17.356,40 70 

 

Situatia investitiilor realizate in S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  

  

Nr. 

crt. 

Denumire firma Realizate 

(lei) 

1 Investitii S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A. 1.167.440   

2 Investitii in curs S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A. 3.435 

3 Investitii S.C. ROMTELECOM S.A. 280.202 

4 Investitii S.C. DISTRIGAZ 239.602 

 TOTAL  INVESTITII  1.690.679 

                                                                      

1 S.C. Bergmann Group SRL Craiova 1.565.089 

2 S.C. Metfir S.R.L. Ghercesti (preluate de la Pexrom) 1.209.759 

3 S.C. Guardian S.R.L. Craiova 437.968 

4 S.C. Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti 3.569.526 

5 S.C. Mondopack Trading SRL Ghercesti 1.339.160 

6 S.C. Maxtech S.R.L. Craiova 410.788 

7 S.C. Sormin Impex S.R.L. Isalnita   546.000 

8 S.C. Gecorom S.A. Craiova 83.152 

9 S.C. Eurofoam S.R.L. Sibiu  2.719.816 

10 S.C. Itaro Comexim S.R.L. Craiova 10.100 

11 S.C. Alenys Impex S.R.L. Craiova 471.310 

12 S.C. Diacons S.R.L. Craiova 151.783 

13 S.C. Helin’s Trading S.R.L. Craiova 7.061.742 

14 S.C. Moviplast S.R.L. Craiova 0 

 TOTAL  INVESTITII Locatari in ”Parcul Industrial Craiova” 19.576.193 

 

 TOTAL GENERAL INVESTITII 21.266.872 

                                                                                                    

                    

   Problemele ce trebuie rezolvate in perioada urmatoare sunt legate de: 
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1. Extinderea Parcului Industrial Craiova cu cel putin 31,2  Ha ,teren si anume: 

-   8,27 ha in zona de  vest ;  

- 20   ha in zona de nord ;  

-   2,93 ha in zona de sud ; 

              2.  Transferarea racordului de apa si canalizare de la Judetul Dolj la Municipiul Craiova astfel  

                      incat Parcul Industrial Craiova sa fie racordat la utilitatea apa la limita de proprietate si  

                      nu   in intravilanul Craiovei, prin Hotarare de Consiliu Judetean. sau realizarea unor noi  

                      racorduri de apa si canal care sa fie amplasate  pe domeniul public. 

                      Solicitarea de transfer va fi inaintata Consiliului Judetean dupa obtinerea acordului  

                     Consiliului Local al Municipiu Craiova , 

3. Realizarea extinderii retelelor de apa, canal menajer, canal pluvial, energie electrica,              

       gaze naturale, telecomunicatii si drumuri interioare pe cei 20.000 mp. 

4. Finalizarea reabilitarii, intregii infrastructuri din” Parcul Industrial Craiova” conform 

Proiectului Phare:   

       ”Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” 

5. Realizarea prin  programul de investitii al Judetului Dolj  a urmatoarelor obiective: 

                      -Sistem alimentare cu  cu apa  Parc Industrial  

                      - Statie de reglare si masura gaze naturale pentru Incubatorul de Afaceri. 

                            -Racord canalizare ape menajera Incubator de afaceri sau racord de evacuare ape   

                       epurate la emisar 

 

Pentru bunul mers al activitatii din Parcul Industrial Craiova va propun un    

        PROGRAM DE INVESTITII prevazut a se realiza in anul 2010 
Nr.  

crt. Denumire 

Valoare 

programata 

(lei) 

   A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL 

reprezentand: 

    

3.083.500,00 

    1. Lucrari de reabilitare,modernizare , amenajare imobile, spatii verzi 

infrastructura si executie/preluare elemente de investitii din parcelele 

inchiriate ,care sunt necesare functionarii Parcului Industrial 

   400.000,00 

2. Reabilitare si automatizare Statie de Pompare treapta I 60.000,00 

3. Utilaj pentru desfundarea retelelor de canalizare 12.500,00 

4. Utilaj pentru intretinerea si exploatarea instalatiei de iluminat exterior 200.000,00 

5. Amenajare sala multifunctionala 19.000,00 

6. Separari, contorizari , extindere utilitati in parcele  50.000,00 

7. Dotari 153.000,00 

8. Racorduri utilitati si/sau racord de evacuare ape epurate la emisar 1.379.000,00 

    9. Echipament pentru compensarea energiei electrice reactive 60.000,00 

    10 Sistem de alimentare  apa potabila , cu captare subterana 750.000,00 

   B. EXTINDERE PARC INDUSTRIAL reprezentand: studiu de fezabilitate  

         si achizitie teren spre sud,vest si nord, fata de actualul amplasament 
20.000.000,00 

TOTAL  INVESTITII  A+B 23.083.500,00 

 
 

 Nota: Investitiile vor fi realizate din surse proprii si atrase, in limita fondurilor existente. 

 

 Activitatea la zi detaliata este prezentata in Informarea nr 24/22.01.2009 - Anexa 2 la  

   prezentul raport. 
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B. Rezultatele economico-financiare. 
 

La sfarsitul exercitiului financiar 2009 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a inregistrat 

urmatoarele  rezultate economice:  
 

   Total  venituri                                           1.054.283 lei;   
 

   Total cheltuieli                                          1.043.918 lei;    
 

   Profit  Brut                                                       10.365 lei; 

 

Ipozit pe profit Datorat   din care :                  5.735 lei; 

                   - Impozit pe profit calculat 16%       2.112 lei; 

                   - Diferenta impozit forfetar               3.623 lei; 
 

         Profit Net                                                         4.630 lei 
 

Repartizarea profitului net  se propune sa se faca astfel:  =   4.630 lei   

                    - rezerve legale                                       518 lei                      

                    - alte rezerve                                        1955,90 lei 

                    - dividende actionari                            2.156,32 lei  din care:  

                                      ●dividente de plata             2.156,32lei 

Nota :Dividendele sunt scutite de impozit conform legii 571/2003 cu modificarile la zi 

art.36 alin.4 

 Profitul brut realizat in  anul 2009, arata ca activitatea a fost eficienta economic.    

 

Situatia  Patrimoniului la data de 31.12.2009 

                                                                                                                   - lei - 

ACTIVE (a+b+c  )    1.510.448 

a) Imobilizari necorporale         11.613 

b) Imobilizari corporale       930.314 

      - terenuri       346.000 

      - constructii        436.425 

      - echipamente, aparate, mijloace de transport         14.225 

      - mobilier        130.229 

     - imobilizari in curs            3.435 

c) Active circulante, din care:       568.521 

      - stocuri           4.622 

      - clienti       278.099 

      - alte  creante          13.880 

      - actiuni                 20 

   disponibilitati din care:        271.900 

      - banca       268.154 

      - casa                 7 

      - disponibil valuta (EUR)         3.739      

      - tichete de masa -  

  

PASIVE 1.510.448 

- capital social (nu a suferit modificari in cursul anului 2009) 1.347.700 
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- rezerve legale         6.228 

- alte rezerve      40.492 

- profit         4.630             

- datorii curente din care:    111.398 

      - furnizori     44.917 

      - personalul     12.970 

      - sanatate       5.857 

      - contrib. asig. sociale     17.327 

      - asigurari somaj          692 

      - impozit  salarii       6.919 

      - TVA              -- 

    - alte datorii       21.716 

      - dividende             51 

 

 

 Nota: 

 

      Societatea administreaza bunuri proprietate privata a Judetului Dolj in 

valoare contabila  reevaluata la data de 31.12.2009 de 19.604.755 lei  din care ; 

  - teren 10,5185 ha cu valoarea de 15.924.000 lei, din care 8,033 ha sub incidenta 

titlului de „Parc Industrial”. 

  - mijloace fixe  un nr de 82 pozitii in valoare de  3.680.755 lei.  

 

   Activitatea economico - financiara a societatii pina la 31 Decembrie 2009 a fost 

auditata de Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judetean Dolj conform 

Rapoartelor de Audit  nr. 13805/14.12.2005, nr. 16/14.12.2006,  44/20.12.2007, 

71/17.12.2008 si 12/10.02.2010 neexistand nereguli.  

Obiectivele si criiteriile de performanta pe anul 2009 au fost indeplinite  100%. 

Stadiul indeplinirii Obiectivelor si Criteriilor de performanta de catre Administratorul 

Unic pe anul 2009 este reflectat in Anexa 1 la prezentul raport. 
 

    Avand in vedere cele prezentate, va solicitam aprobarea bilantului contabil la data 

31.12.2009, impreuna cu anexele sale respectiv Contul de Profit si Pierdere la 

31.12.2009, Date Informative la 31.12.2009, Situatia Activelor Imobilizate in forma 

prezentata, implicit descarcarea de gestiune. 

  

C.  Situatia Personalului. 

In perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 societatea a functionat cu un numar mediu 

scriptic de personal 27, fata de 41 aprobat prin organigrama.  La sfirsitul anului 2009 

societatea avea un personal de 27 angajati, 26 cu contract individual de munca pe 

perioada nedeterminata si un salariat cu contract de administratie-mandat  pe 4 ani.   

 

 D.  Capital social  

 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. are inregistrat un capital social de 1.347.700 lei, 

impartit in 13.477 de actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune, cu urmatoarea 

structura ; 
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- Judetul  Dolj                                            13.460 actiuni 

- Comuna  Ghercesti                                           1 actiune 

- Comuna  Pielesti                                               1 actiune 

- Comuna  Carcea                                                5 actiuni 

- Comuna  Cosoveni                                          10 actiuni 
 

 

                  ADMINISTRATOR  UNIC – DIRECTOR  GENERAL 

 

                                          ING.  NICOLI  MARIN 
 

Comisia de Cenzori, compusa din: 

        -    Stefanescu   Magdalena Carmen 

        -     Popa Grigorie Muresel 

        -     Padureanu Costica  



 

                                                                                        ANEXA 1 
                                                                      la Raportul Administratorului Unic 

 

                                                                                Administrator Unic 
 

                                                                             Ing. Nicoli Marin 

 

NOTA 
privind  indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta  de catre 

Administratorul  Unic 

2009 

OBIECTIVE 

Nr.  

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevazut 

2009 

Realizat 

2009 

Procent de  

Realizare % 

1 Profit  net 4.500 4.630 102,89 

2 Numar  mediu de salariatii 41 26 63,41 

3 Cheltuiala la 1000 lei venit 997 990 99,29 

 

CRITERII 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,  DIRECTOR  ECONOMIC, 

Ing. NICOLI  MARIN  Ec. BURADA NICOLAE 

 
 
 
Comisia  de  Cenzori 
 
- Stefanescu Carmen - expert contabil 
 
- Popa Grigorie Muresel 
 
- Padureanu Costica 

Nr.  

Crt 
Denumire indicator Formula de calcul 

Prevazut 

2009 

Realizat 

2009 

Procent de  

Realizare % 

1 Rata profitului net Profit net / cifra de afaceri x 

100 

0,18 0,48 266,66 

2 Productivitatea muncii Cifra de afaceri / nr. mediu 

salariati 

35.400 37.444 105,77 

3 Perioada de recuperare 

a creantelor 

Total creante / cifra de afaceri 

x 365 

90 109 82,57 

4 Perioada de rambursare 

a datoriilor 

Total datorii / cifra de afaceri x 

365 

90 42    214,29 

5 Rata lichiditatii 

generale 

Active circulante total / datorii 

pe termen scurt > 1,5 

> 1,5 4,10 273,33 

                                 GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE 188.52 
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        S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.                                                                     ANEXA 2                                                                          

        J16/1510/2004, C.I.F.: RO-16689999                                la Raportul Administratorului Unic-Director General                                 
        STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI                                                                                                                            
        JUD. DOLJ, COD 207280                                                                                                         
        PLATFORMA AVIOANE CRAIOVA                                                                                         
        www.parcindustrialcraiova.ro 
        TEL. 0251.466185, FAX. 0251.466179 

        Nr. 45 / 27.01.2010 

INFORMARE 
 

privind activitatea desfasurata la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. de la infiintare si pana in prezent 
(31.12.2009) 

 

1. Inregistrarea sub J16/1510/18.08.2004 a S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la O.R.C. in forma 
initiala (actionar unic Judetul Dolj) si ulterior pe 29.03.2005 modificarea actului constitutiv 
(actionari Judetul Dolj cu 10.000 actiuni, Comuna Ghercesti cu o actiune, Comuna Pielesti cu 
o actiune, Comuna Carcea cu 5 actiuni si Comuna Cosoveni cu 10 actiuni) precum si la 
D.G.F.P si I.T.M Dolj, deschidere cont la INGB etc. 

2. Intocmirea si avizarea in Consiliul Judetean Dolj a B.V.C-ului pentru perioada 19.08.2004 – 
31.12.2004; 

3. Emiterea de actiuni in contul capitalului social varsat de actionari. 
4. Preluarea cladirii Pavilion Paza si amenajarea ei ca Pavilion Administrativ (instalatii sanitare,  

mobilier, retea informatica,centrala telefonica, instalatie gaz, instalatie incalzire, etc.) 
5. Identificarea elementelor de patrimoniu prevazute  in Protocolul CJD nr.5990/12.07.2004 si 

date in administrarea SC Parc Industrial Craiova SA conform HCJD 105/05.08.2004 
6. Sustinerea activitatii de cadastrare relevare si dezmembrare a corpurilor de proprietate ale SC 

Avioane Craiova SA  trecute in patrimonial Judetului Dolj. 
7. Parcelarea suprafetelor in vederea inchirierii; 
8. Determinarea volumului de utilitati necesare pe etape de dezvoltare si posibilitatile de 

asigurare a acestora pentru  fiecare parcela; 
9. Contactarea proiectantilor, constructorilor si distribuitorilor de utilitati pentru stabilirea 

necesarului de lucrari si a costurilor estimative in vederea reabilitarii infrastructurii parcului si 
aducerea utilitatilor in fiecare parcela; 

         10.  Inceperea actiunii de scoatere din custodia S.C. Avioane Craiova S.A. a bunurilor date de   
                Judetul Dolj in administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A.:  

- Cantina; 
- magazie diverse; 
- depozit parter; 

reprezentand 5 pozitii de mijloace fixe cu o valoare de 2.843.158.519 lei 
          11. Incheierea de contracte de inchiriere cu agentii economici existenti la momentul incheierii  
                protocolului si anume: SC  Hidrokraft SRL,SC Conor Com SRL  
          12. Prezentarea si actualizarea periodica pe Internet a informatiilor relevante despre S.C. Parc  
                Industrial Craiova S.A. in cadrul sittelui www.parcindustrialcraiova.ro; 
          13. Intocmirea Documentatiei de Prezentare pentru inchirierea parcelelor (caiet de sarcini,  
                contract, formulare, conditii de inchiriere si evaluare,regimul bunurilor,modalitati de plata etc.) 

    14.  Initierea Addendumului nr.1 din 15.11.2004 la Protocolul din 12.07.2004 ca urmare a  
           existentei unor suprapuneri de proprietati dupa negocierea cu SC Avioane Craiova SA a   
           solutiilor de inlocuire a acestora. 
    15.  Incheierea dupa desfasurarea licitatiilor a contractelor de inchiriere cu firmele SC Bergmann,   
            S.C.  Pexrom, S.C. Guardian S.R.L. 
 
 

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
http://www.parcindustrialcraiova.ro/
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16. Intocmirea caietului de sarcini pentru Studiul de Fezabilitate in vederea obtinerii titlului de parc 

industrial pe 10,4 ha, receptionarea studiului si depunerea  documentatiei la Guvernul Romaniei-
Ministerul Administratiei si Internelor nr. 170.356/16.11.2004; 

17. Promovarea unei hotarari de Guvern pentru obtinerea titlului de parc industrial pentru SC Parc 
Industrial Craiova SA pe o  suprafata de 7,019 ha pentru ca desi au fost preluate 10,4 ha. 
diferenta nu indeplineste conditia de a fi in aceiasi incinta.  

18. Contorizarea apei la intrarea in  S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru determinarea 
consumurilor abonatilor conectati intre statia de pompare treapta I si SC Parc Industrial Craiova 
SA si creierea premizelor de externalizare a activitatii. 

19. Separarea si contorizarea energiei electrice la pavilionul administrativ si la spatiile inchiriate S.C. 
Pexrom Industries S.A. Bradesti, S.C. Bergmann Group SRL Craiova; 

20. Completarea cu trafo 20/0,4 kv, 630 kva, verificarea si punerea sub tensiune a liniei de 20 KV 
pentru alimentare postului de transformare de la hala Begmann; 

21. Dezmembramantul corpului de proprietate 2 in teren apartinand Judetului Dolj si cladiri 
apartinand SC Avioane Craiova SA cu drept de folosinta pe durata existentei cladirilor. 

22. Initierea actului de dezmembramant si trecerea gratuita in proprietatea Judetului Dolj a bunurilor;  
23. Obtinerea de la Distrigaz Sud Bucuresti a avizelor pentru accesul in regim provizoriu la sistemul 

de distributie a gazelor naturale la consumatorii cu care s-au incheiat contracte de inchiriere si 
separarea si contorizarea halei Pexrom; 
Realizarea instalatiei de incalzire centrala pentru Pavilionul administrativ al S.C. Parc Industrial 
Craiova S.A. 

24. Obtinerea certificatelor de urbanism pentru realizarea unor constructii sau schimbarea destinatiei 
lor conform cu activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate de chiriasii in parcelele inchiriate. 

25. Reabilitarea sistemului de supraveghere perimetral video preluat si integrarea lui in sistemul 
global de supraveghere al S.C. Avioane Craiova S.A.  

26.  Instalarea unui sistem de protectie antiefractie pentru Pavilionul Administrativ 
27.  Intocmire B.V.C. 2005 si avizare in Consiliul Judetean Dolj. 

 
 

2005 
 

28.  Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2004,Raportului Consiliului de 
administrarepentru anul 2004, bilantului contabil pe anul 2004 impreuna cu anexele sale: bilant 
contabil, cont de profit si pierderi la 31.12.2004 si date informative,avizate de catre Consiliul de 
Administratie si supunerea lor spre aprobarea CJDolj. Utilizand cele 10 miliarde lei aport varsat 
de CJDolj la capitalul social al SC Parc Industrial Craiova SA, dupa o activitate de 4 luni si 12 zile 
in anul 2004 , societatea a inregistrat un profit brut de 171,7 milioane lei, acoperindu-si toate 
cheltuielile. 

29. Preluarea in administrarea SC Parc Industrial Craiova SA conform Procesului Verbal  
            nr.96/01.03.2005 de la Judetul Dolj in calitate de proprietar a terenurilor in suprafata totala 
            de 10,4 ha si valoare de 9.334.362.844 lei. 
      30. Preluarea in administrarea SC Parc Industrial Craiova SA conform Procesului Verbal de 
            preluare-primire-predare nr.147/07.04.2005 de la Judetul Dolj in calitate de proprietar a 71  
            pozitii de mijloace fixe in valoare totala de 2.388.605 RON.  

31. Elaborare solutie si transmitere documentatie la Distrigaz Sud pentru  aprobarea proiectului   
      unui inel de gaze si executarea partiala a acestuia pentru alimentarea S.C. Bergmann , S.C.    
      Pexrom Industries S.A.  si SC Guardian S.R.L. CRAIOVA. 

           32. Initierea actului de Dezmembrare si a Conventiei de transmitere al dreptului de proprietate   
                  fara plata intre Judetul Dolj prin C. J. Dolj si S.C. Avioane Craiova S.A., avand ca   
                  administrator S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  

     33.  Intabularea dreptului de proprietate al judetului Dolj cu deschiderea cartilor funciare aferente  
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            si inscrierea dreptului de administrare al SC Parc Industrial Craiova SA 
34. Nota de fundamentare pentru scoatere din functiune si casare a unor mijloace fixe precum si   

                 inchirierea altora.  
35.  Inceperea negocierii cu RAAC Craiova a protocolului de preluare a statiei de pompare 

Treapta I si a Racordului de apa in vederea furnizarii apei in incinta SC Parc Industrial Craiova 
SA la tariful existent in municipiul Craiova. 

36.  Inaintarea catre C.J. Dolj a propuneri pentru scoatere din functiune prin valorificare sau   
       casare a mijloacelor fixe cu  durata de viata expirata sau a caror utilizare nu se mai justifica    
       in SC Parc Industrial Craiova SA. 
37. Negocierea si incheiereea contractelor de inchiriere cu S.C. Piframa Com SRL Craiova,  
      SC   Amarsol SA Craiova, SC Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti si S.C. Mondopack Trading   
      SRL Craiova dupa desfasurarea licitatiilor.  
38. Intocmirea Procesului Verbal de preluare-primire-predare nr. 306/20.06.2005 pentru     
       preluarea a 23  pozitii de mijloace fixe in valoare totala de 49.471 RON.   
39.  Separarea si contorizarea apei la fabrica de confectii SC Bergmann Group SRL si  
       pavilionului administrativ al halelor prelucrari metalice – parcelele 7 si 8. 
40. Separarea si contorizarea energiei electrice la parcela SC Guardian, hala prelucrari metalice   
      – parcela 7 si 8  si a  pavilionului administrativ al acestor hale. 

           41.  Separarea cu gard  a SC Parc Industrial Craiova SA fata de SC Avioane Craiova SA 
           42.  Separarea cu panouri de tabla a halelor prelucrari metalice - parcelele 7 si 8. 
           43. Conectarea chiriasilor SC Pexrom, SC Bergmann la linii telefonce Romtelecom prin  
                  intermediul sistemului voce- date. 
           44. Separari si contorizari apa la halele Pexrom, Piframa, si Mondopack. 
           45. Dezmembramantul corpului de proprietate 8/1, iesirea din indiviziune si promovarea actului  
                 de partaj voluntar nr. 15413/07.07.2005. 
           46. Analizarea lunara in prezenta cenzorilor, a activitatilor desfasurate de conducerea executiva    
                  aprobarea lunara  a rezultatelor economico-financiare si evaluarea stadiului operationalizarii   
                 Parcului Industrial Craiova. 
           47. Informare privind necesitatea estinderii Parcului Industrial Craiova. 
           48. Exprimarea dreptului de preemtiune pentru terenurile invecinate si participarea la demersurile  
                 de achizitie a 2 ha. 
           49. Incheierea contractului cu ROMTELECOM pentru introducerea fibrei optice. 
                 Realizarea investitiei s-a facut cu finantare ROMTELECOM, inclusiv centrala aferenta. 
           50. Decolmatare scurgeri pluviale hale si camine.    
           51. Denominarea si inregistrarea la O.R.C. a noii valori, precum si emiterea noilor certificate de  
                 actionari. 
           52. Intocmirea documentatiei si obtinerea autorizatiei de desfiintare pentru rezervoarele terane de  
                 combustibil de pe parcela inchiriata la S.C. Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti.  
           53. Eliminarea efectelor ploilor torentiale din perimetrul Parcului Industrial Craiova (vidanjeri,  
                 decolmatari, e.t.c.). 

54. Realizarea pazei patrimoniului in regim permanent. 
55. Finalizarea achizitiei a 20.000 mp (2 ha) si cadastrarea acestui teren pentru extinderea  
      Parcului Industrial. 

           56. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe propuse spre casare pentru eliberarea terenului din  
                 parcela CRISTIM (rezervoare depozit combustibil pacura, instalatie electrica de forta). 

57.  Asigurarea alimentarii cu energie electrica si apa in regim contorizat pentru organizarea de  
                  santier a S.C. CRISTIM 2 PRODCOM  BUCURESTI. 
 
           58.  Executarea lucrarilor pentru separarea retelei pluviale si protectie atic  de la parcela 11   
                  Fabrica de confectii Bergmann. 
 59.  Aprobarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a majorarii capitalului social  
                  prin aport in natura cu valoarea terenului achizitionat de Judetul Dolj.   
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           60.  Incheierea procesului verbal de preluare-primire-predare mijloace fixe nr. 3 incheiat in data  
                  de 01.09.2005 intre Avioane Craiova si Judetul Dolj, cu preluarea in administrare de catre  
                  S.C. Parc Industrial Craiova S.A.; Valoarea mijloacelor fixe preluate este de 164.611 RON.  
 61.  Incheierea Protocolului in data de 09.09.2005 cu S.C. Distrigaz Sud S.A. Bucuresti –   
                  Sucursala Craiova privind realizarea inelului interior de gaze cu finantarea acestuia de S.C.   
                  Distrigaz. 

62.  Majorarea capitalului social cu valoarea terenului achizitionat, obtinerea Certificatului de  
        inscriere mentiuni. 
63.   Realizare raport de evaluare pentru mijloacele fixe propuse pentru inchiriere sau casare. 
64.   Aprobarea prin hotarare a Consiliul Judetean Dolj nr. 156/22.09.2005 a inchirierii si vanzarii  
         de mijloace fixe. 
65.   Realizarea proiectelor de contract pentru  inchiriere unor mijloace fixe . 
66.  Realizarea instalatiei termice de incalzire la parterul Pavilionului Administrativ. 
67.   Contactarea  proprietarilor de terenuri agricole invecinate cu S.C.  Parc Industrial Craiova  
        S.A. in vederea achizitionarii unor noi terenuri. 
68.   Realizarea lucrarilor de separare, contorizare, alimentare cu apa la S.C. Guardian S.R.L.    

Craiova. 
 69.  Incheierea contractelor cu S.C. Distrigaz Sud S.A. – Sucursala Craiova de racordare la  
                  Sistemul de distributie al gazelor naturale (bransamente) pentru: S.C. Mondopack Trading  
                  S.R.L. Craiova, S.C. Cristim 2 Prodcom Bucuresti, Hala prelucrari metalice, Remiza de  
                  pompieri si  S.C. Bermann Group S.R.L. Craiova.   
           70.  Evaluarea tehnica a retelei Structura Voce-Date in vederea preluarii fizice, functional si in   
                  corelatie cu procentul  prevazut in Protocol. 

71.  Depunerea, la Ministerul Administratiei si Internelor – Directia pentru Zone Asistate si Ajutor 
de Stat, sub nr. 223563/15.12.2005, a studiului de fezabilitate  privind realizarea Parcului 
Industrial Craiova  refacut cu cei 20.000 mp teren aportat  in octombrie 2005, de Consiliul 
Judetean Dolj 

 

 2006 
72.  Incheierea contractelor de inchiriere cu: 
       - S.C. AEROSERV S.R.L. CRAIOVA, avand obiect  de activitate: activitatea de forja –  
         confectii metalice; 
       - S.C. SORMIN  IMPEX  S.R.L. ISALNITA, avand obiect de activitate: colectarea si  
          prelucrarea produselor apicole;   

                  - S.C. GECOROM  S.A. CRAIOVA, avand obiect de activitate: depozitare materiale diverse  
                     si prestari servicii; 
                  - S.C. POLIFLEX S.R.L. SIBIU, avand obiect de activitate: prelucrare si depozitare spume  
                     poliuretanice; 
           73.  Incheierea contractelor de furnizare  a gazelor naturale pentru consumatorii  captivi   
                  noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 1.240.000 mc pentru: 
                  - S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (remiza de pompieri-mecano energetic); 
                  - S.C. Mondopack Trading S.R.L. Craiova 
           74.  Incheierea procesului verbal de preluare-primire-predare mijloace fixe nr. 4 incheiat in data  
                  de 21.02.2006 intre Avioane Craiova si Judetul Dolj, cu preluarea in administrare de catre  
                  S.C. Parc Industrial Craiova S.A.; Valoarea mijloacelor fixe preluate este de 77.733,48 RON. 
           75.  Obtinerea Titlului de Parc Industrial pentru S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin Ordinul  
                  M.A.I. nr. 1231/2006, publicat in M.O. nr. 244 din 17.03.2006. 
 

76.  Incheierea contractului de inchiriere cu: S.C. ZAMBELLI  S.R.L. ZARNESTI, avand obiect  de  
       activitate: Fabricare masini unelte; 

           77.  Incheierea procesului verbal de preluare-primire-predare mijloace fixe nr. 5 incheiat in data  
                  de 27.03.2006 intre Avioane Craiova si Judetul Dolj, cu preluarea in administrare de catre  
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                  S.C. Parc Industrial Craiova S.A.; Valoarea mijloacelor fixe preluate este de 90.357,74  RON. 
                  La aceasta data singurul mijloc fix nepreluat este Depozit estacada neeliberat de S.C.  
                  Avioane Craiova S.A. 
           78.  Incheierea contractului cu S.C. PROINST GAZ S.R.L. CRAIOVA, pentru proiectare si  
                  executie instalatie utilizare gaze naturale la Hala prelucrari metalice – parcela 7.   

79.   Realizarea lucrarii “ Patrimoniul Parc Industrial Craiova  la data acordarii Titlului de Parc.” 
80.   Incheierea contractelor de inchiriere cu: 

- S.C. ECOCAT S.A. CRAIOVA, avand obiect de activitate productia de catalizatori auto; 
- S.C. SORIN INTERNATIONAL SPEDITION S.R.L. CRAIOVA – in exteriorul Parcului   
  Industrial Craiova, avand obiect de activitate  fabricarea betonului; 
- S.C. MAXTECH S.R.L. CRAIOVA, avand obiect de activitate: activitati de ambalare 

           81.  Initierea procedurilor de scoatere din functiune, casare si valorificare a unor mijloace fixe,   
                  constructii si elemente de instalatii ce afecteaza buna desfasurare a chiriasilor: S.C.   
                  SORMIN IMPEX S.R.L. ISALNITA, S.C. MONDOPACK TRADING S.R.L. CRAIOVA, S.C.  
                  BERGMANN GROUP S.R.L. CRAIOVA, S.C. GECOROM S.A. CRAIOVA, S.C. POLIFLEX   
                  S.R.L. SIBIU, S.C. PEXROM INDUSTRIES  S.A. GHERCESTI, S.C. CRISTIM 2 PRODCOM  
                  S.R.L. BUCURESTI  si S.C. SORIN INTERNATIONAL  SPEDITION S.R.L. CRAIOVA. 
           82.  Elaborarea contractului cadru privind inchirierea unor mijloace fixe in conformitate cu H.C.J.   
                  Dolj nr. 156/22.09.2005. 

83. Trecerea imobilului “Gospodaria Anexa” cu numarul cadastral 7166 de la localitatea Craiova  
        pe comuna Ghercesti, strada Aviatorilor, nr. 7, Carte Funciara 354. 

           84.   Alimentarea electrica contorizata pe joasa tensiune a Locatarului  S.C. CRISTIM  2      
                   PRODCOM S.R.L. BUCURESTI. 

85.   Eliberarea halei prelucrari metalice – parcela 7, de utilajele de la nr. crt. 1-4 din tabelul 1,   
        pag. 4/4 din Protocolul din 12.07.2004.   
86.  Transmiterea la Ministerul Administratiei si Internelor a Raportului privind activitatile  
         desfasurate in ”Parcul Industrial Craiova” in semestrul I 2006; 
87.  Incheierea contractului de inchiriere cu: 
        - S.C. ALENYS IMPEX S.R.L. CRAIOVA, avand obiect de activitate: fabricarea articolelor  
          din sticla si a constructiilor metalice. 

           88.  Realizarea lucrarii de contorizare alimentare cu apa la parcela inchiriata de S.C. CRISTIM 2      
                   PRODCOM S.R.L. BUCURESTI si extindere canalizare in parcelele inchiriate de S.C.                 
                   POLIFLEX S.R.L. SIBIU. 
           89. Incheierea procesului verbal de preluare-primire-predare mijloace fixe nr. 6 incheiat in data  
                  de 25.09.2006 intre Avioane Craiova si Judetul Dolj, cu preluarea in administrare de catre  
                  S.C. Parc Industrial Craiova S.A., finalizandu-se astfel preluarea patrimoniului de la S.C.              
                  Avioane Craiova S.A. 

90.  Incheierea contractelor de inchiriere cu: 
        - S.C. ADISER COM S.R.L. CRAIOVA, avand obiect de activitate: confectii textile si alte   
          activitati de servicii prestate in special intreprinderilor; 
        - S.C. ITARO COMEXIM S.R.L. CRAIOVA, avand obiect de activitate: depozitare   
          componente auto. 
91.   Reparatie acoperis si tamplarie exterioara a etajului la Pavilionul Administrativ; 
92.    Inventarierea la data de 31.10.2006: 

- Patrimoniul Judetului Dolj aflat in administrare la S.C. Parc Industrial Craiova S..A.  
- Patrimoniul S.C. Parc Industrial Craiova S.A.   

 
          93.  Finalizarea la 31.10.2006 a valorificarii mijloacelor fixe, constructii provizorii si componente  
                 de instalatii scoase din functiune conform Dispozitiei Presedintelui C.J. Dolj nr. 355/16.06.2006; 

           94.  Executarea planului de situatie a terenurilor adiacente S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in    
                 partea de vest si nord. 
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       2007 
95.   Elaborarea B.V.C.-ului, programului de investitii, organigramei si statului de functii pe anul   
          2007 si aprobarea lor de C.J. Dolj;  

           96.   Actualizarea documentatiei aferenta studiului pentru ”Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in    
                    Judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” si predarea ei Consortiului:  Ove Arup &   
                    Partneres International Ltd Scot Wilson Ltd – Expert Proiect 2002 S.R.L., castigatorul   
                    contractului de Asistenta Tehnica pentru pregatirea proiectelor de infrastructura mare     
                    finantate prin  programul Phare 2005-2006; 

97.    Elaborarea documentatiei aferenta Autorizatiei de Constructie pentru realizarea lucrarilor de   
         amenajare a ”Parcului Industrial Craiova” si a infrastructurii acestuia. Obtinerea Autorizatiei  
         de Constructie nr. 35/21.02.2007; 
98.    Dotarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. cu un tractor prin transfer de la Directia Judeteana   
         pentru Protectia Plantelor Dolj; 

           99.   Demersuri impreuna cu C.J. Dolj la M.A.I. si Ministerul Agriculturii in scopul obtinerii avizelor   
         necesare elaborarii unui proiect de H.G. privind extiderea ”Parcului Industrial Craiova”; 

         100.   Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in ”Parcului Industrial Craiova” in anul   
                    2006 si transmiterea lui la M.A.I. 

 101.   Asigurarea pentru locatarii ”Parcului Industrial Craiova” a sapte curse speciale regulate,   
            zilnice, incepand cu 02.04.2007; 
 102.   Obtinerea unui nou certificat de urbanism pentru S.C. Sorin International Spedition S.R.L.              
            Craiova pentru constructia S+P+2 etaje. 
103. Obtinerea autorizatiei de construire pentru S.C. Sormin Impex S.R.L. si inceperea lucrarilor 

de constructie. 
104. Depunerea de firma de asistenta tehnica Arup, a studiului de fezabilitate revizuit, la    

                    Ministerul Integrarii Europene pentru proiectul ”Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in    
           Judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”, in vederea procedurii de achizitie publica.  
           Obtinerea Autorizatiei de constructie nr. 58/07.05.2007 pentru Reabilitarea Infrastructurii de   
            Afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova. 

          105.  Incheierea contractului de inchiriere cu:  S.C. CAD WORKS INTERNATIONAL S.R.L.  
                    CRAIOVA, avand obiect de activitate:  prelucrari mecanice si realizare de prototipuri in          
                    noua investitie pe care o va realiza – ”Hala Cad Works International”.    

  106.  Obtinerea Autorizatiei de desfiintare nr. 63/13.06.2007, pentru constructiile C82 si C83,   
            conform Dispozitiei Presedintelui C.J. Dolj, nr. 252/11.06.2007, demolarea si valorificarea  
            acestora.  
107. Obtinerea Autorizatiei de desfiintare nr. 79/12.07.2007,  pentru  constructiile C7, C8, C11  
           si C29, conform Dispozitiei Presedintelui C.J. Dolj, nr. 268/26.06.2007 si publicarea   
           anuntului de licitatie.  
108. Aparitia in data de 28.06.2007 pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Lucarilor Publice si Locuintei    
           a anuntului de scoatere la licitatie a lucrarilor pentru proiectul ”Reabilitarea Infrastructurii de         
           Afaceri in Judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”   
109. Transferul in administrarea S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj a doua mijloace fixe   
            (utilaje), conform H.C.J. Dolj nr. 140/26.07.2007.  
110. Transferul fara plata prin H.C.J. Dolj nr. 161/30.08.2007 a 10 mijloace fixe la Consiliile        
           Locale: Plenita, Goiesti, Seaca de Camp si Celaru. 
111. Vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Dispozitiei Presedintelui C.J. Dolj  nr. 

268/26.06.2007 a 6 mijloace fixe, si a patru constructii in vederea demolarii. 
112. Trecerea in teren arabil intravilan cu destinatia zona industriala a 2 ha proprietatea S.C.  
           Parc Industrial Craiova S.A., conform PUG actualizat al Comunei Ghercesti. 
113. Majorarea capitalului social al S.C. Avioane Craiova S.A. cu terenul aferent statiei de    
            pompare treapta I si a cotei indiviza din constructie si aprobarea de  Consiliul de    
            Administratie al S.C. Avioane Craiova S.A. a vanzarii lor in conditiile legii, catre C.J. Dolj. 
114. Expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere cu S.C. CONOR  
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            COM S.R.L. CRAIOVA pentru imobilul cantina; 
115. Incheierea contractului de inchiriere cu:  S.C. DIACONS S.R.L. CRAIOVA, avand obiect de  
            activitate:  productie de tamplarie metalica si P.V.C.    

          116.  Inventarierea anuala la data de 30.09.2007: 
  - Patrimoniul Judetului Dolj aflat in administrare la S.C. Parc Industrial Craiova S..A.  
  - Patrimoniul S.C. Parc Industrial Craiova S.A.   

117.  Semnarea de Consiliul Judetean Dolj la M.O.L.P.L. a contractului pe fonduri Phare 2006 cu   
           consortiul de constructie selectat (ALCO PLUS S.A. Braila & S.C. INTEGRAL S.A. Buzau     
           & VALVE INTERNATIONAL S.A. Braila) pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea   
           Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” in valoare de  
           5.820.576,44 Euro fara TVA, din care contributia C.J. Dolj aprobata in sedinta din   
           29.11.2007 este de 585.000 lei.  
           T.V.A.-ul aferent intregului proiect se acopera de la Bugetul de Stat, conform Ordinului   
           M.F.P. nr. 454/2007. 
118.  Incheierea contractului de inchiriere cu:  S.C. HELIN’S  TRADING  S.R.L. CRAIOVA, avand    
            obiect de activitate: servicii restaurant, alimentatie publica si servicii hoteliere.    
119.  Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 139 din 27.12.2007, pentru un teren in suprafata de  
            20.000 mp, situat in intravilanul localitatii Ghercesti, in zona destinata constructiilor   
            industriale si de depozitare.  
 

         2008 
 

           120.  Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in ”Parcului Industrial Craiova” in anul   
                      2007 si transmiterea lui la Ministerul Internelor si Reformei Administrative (M.I.R.A.) 

121.  Elaborarea B.V.C.-ului, programului de investitii, organigramei si statului de functii pe anul   
           2008;  
122. Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenului in suprafata de 20.000 mp, prin decizia    
           nr. 42/22.01.2008 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Directia Dolj; 
123. Obtinerea  Certificatului de Urbanism nr. 23 din 08.02.2008 - S.C. Helin’s  Trading  S.R.L.   
           Craiova pentru constructia C61, de la S+P+1 la S+P+3E+Etaj; 
124. Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 4 din 15.02.2008 - S.C. Sorin International S.R.L.   
           Craiova, pentru amplasarea a 5 containere cu destinatia birouri cu caracter provizoriu,   
           pana la finalizarea investitiei ”Complex Agroturistic Sorin”. 
125.  Prelungirea Autorizatiei de Construire nr. 35 din 21.02.2007, pana la data de 08.02.2009   
           aferenta S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru realizarea lucrarilor de amenajare si  
           infrastructura a ”Parcului Industrial Craiova”.  
126 .  Obtinerea  Certificatului de Urbanism nr. 38 din 14.03.2008 - S.C. Adiser  Com  S.R.L.   
           Craiova pentru pentru schimbarea de destinatie din spatiu de depozitare in spatiu de   
           productie si birouri administrative  pentru incaperea 6 din constructia C12; 
127. Prelungirea Certificatului de Urbanism nr. 57 din 18.04.2007, pana la data de 18.04.2009   
           pentru S.C. Sorin International Spedition S.R.L. Craiova; 
128. Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 12 din 26.03.2008 - S.C. Helin’s Trading S.R.L.  
           Craiova, pentru executarea lucrarilor de extindere si etajare imobil C61 de P+1 la P+3    
           etaje si etaj tehnic pentru spatii de cazare (hotel), restaurant, bar, sala de sedinte, piscina,  
           imprejmuire si organizare de santier; 
129. Aprobarea de catre C.J. Dolj a B.V.C.-ului, programului de investitii, organigramei si statului   
           de functii pe anul 2008;  
130. Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 54 din 14.04.2008 si a Autorizatiei de Desfiintare    
           nr. 21 din 21.04.2008 - S.C. Guardian S.R.L. Craiova, pentru executarea lucrarilor de   
           desfiintare instalatie pentru eliminarea ecologica a rezidurilor combustibile si reciclarea  
           materialelor refolosibile (fara dezafectarea constructiilor); 
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131. Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 18 din 11.04.2008 - S.C. Sorin International   
           Spedition S.R.L. Craiova, pentru executarea lucrarilor de construire Complex Agroturistic  
           Hotelier SORIN S+P+2 cu spatii pentru alimentatie publica, conferinte si servicii,  
           amenajare mobilier urban, realizare infrastructura (elctricitate, apa, canalizare, gaze),  
           imprejmuire teren si organizare santier; 
132. Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 71 din 23.05.2008 – S.C. Cad  Works International   
           S.R.L. Craiova, pentru construire imobil birouri (P+1E), hala productie (P), racordare la   
           utilitati si organizare de santier;  
133. Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 62 din 07.05.2008 – S.C. Helin’s  Trading   
           S.R.L. Craiova, pentru desfiintarea constructiilor C56, C59, C60 si C63; 
134. Aparitia in presa a anuntului publicitar de inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a   
           ultimei parcele de teren situata in ”Parcul Industrial Craiova ” in suprafata de 20.000 mp,  
           pentru realizarea unei investitii green field, pentru activitati industriale si prestari servicii; 

           135.  Incheierea unui Act aditional de novare cu schimbare de debitor a Ctr. de inchiriere nr. 05/  
                      PIC – 9/20.03.2006, pentru noul Locatar  S.C.  MOVIPLAST S.R.L. CRAIOVA, avand  
                      obiect de activitate: fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; 

136.  Prelungirea Autorizatiei de Construire nr. 58 din 07.05.2007, pana la data de 07.05.2009   
           aferenta S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru executarea lucrarilor de reabilitare a    
           infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova;  
 137.  Incheierea contractului de inchiriere  pentru parcela de 20.000 mp teren liber,  cu: S.C.  
            NITELA  IMPEX  S.R.L. CRAIOVA, avand  obiect de activitate depozitare, productie si  
            transport, sub denumirea: “Centrul Logistic NITELA”; 
138. Obtinerea Autorizatiei de Desfiintare nr. 31 din 13.06.2008 - S.C. Helin’s Trading S.R.L.  
           Craiova, pentru executarea lucrarilor de desfiintare a constructiilor: C56, C59, C60 si C63; 
139. Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 86 din 27.06.2008 – S.C. Nitela Impex  S.R.L.   
           Craiova, pentru construire ”Centrul Logistic Nitela”, imprejmuire, racordare la utilitati, drum  
           de acces si organizare de santier. 
140. Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 88 din 11.07.2008 – S.C. Maxtech S.R.L. Craiova,  
           pentru construire hala de productie confectii metalice parter + etaj si spatii birouri. 

      141. Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 42 din 15.08.2008 - S.C. Cad Works International   
                S.R.L. Craiova, pentru executarea lucrarilor de construire sediu birouri P+E, hala productie    
                racordare la utilitati si organizare santier. 
      142. Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 48 din 29.09.2008 - S.C. Nitela Impex S.R.L.    

 143.  Inceperea lucrarilor pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in  
           Judetul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” de catre consortiul (ALCO PLUS S.A. Braila    
           & S.C. INTEGRAL S.A. Buzau & VALVE INTERNATIONAL S.A. Braila).  
144.   Inventarierea anuala: 

- Patrimoniul Judetului Dolj aflat in administrare la S.C. Parc Industrial Craiova S..A.  
- Patrimoniul S.C. Parc Industrial Craiova S.A.   

145.  Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. ECOCAT S.A. CRAIOVA. 
146.  Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 139 din 14.11.2008 – S.C. Moviplast S.R.L.  
           Craiova, pentru amplasare constructie fabrica ambalaje polietilena, racordare la utilitati,  
           imprejmuire, mobilier urban si organizare de santier. 

          147. Încheierea unui act adiţional de novare cu schimbare de debitor a Contractului de închiriere  
                      nr. 04/PIC – 8/07.12.2004 pentru noul Locatar S.C. Nibri Consulting S.R.L. Craiova. 

 

         
 
            2009 
 

               148. Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in ”Parcului Industrial Craiova” in anul   
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                        2008 si transmiterea lui la Ministerul Administratiei si Internelor. 
149.  Prelungirea Autorizatiei de Construire nr. 41 din 15.08.2008 - S.C. Itaro Comexim S.R.L.  
           Craiova.     
150.   Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. NITELA IMPEX  S.R.L. CRAIOVA.  
151.   Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. HIDROKRAFT  S.R.L. CRAIOVA. 
152.  Aprobarea B.V.C.-ului, programului de investitii, organigramei si statului de functii pe   
           anul 2009;  
153.  Scoaterea din Cartea Funciara 200 si C.F. 8605 a constructiilor demolate, conform cu  
            A.C. 1/03.08.2005, A.C. 4/21.06.2006, A.C. 63/13.06.2007, A.C. 79/12.07.2007, 
            A.C. 31/13.06.2008; 
154.  Deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitorului S.C. Conor Com SRL Craiova. 
155.  Fundamentarea si negocierea pretului apei pe Platforma Parc Industrial. 
156.  Incetarea contractului de inchiriere cu S.C. ADISER COM  S.R.L. CRAIOVA. 

               157.  Obtinerea Certificatului de Urbanism nr. 57/29.05.2009 si a Autorizatiei de Construire nr.  
                         17/29.05.2009 – executie bransament gaze naturale presiune redusa – Incubatorul de  
                         Afaceri. 
               158.  Incheierea unui act adiţional de novare cu schimbare de debitor a Contractului de   
                          inchiriere nr. 06/PIC – G.A./26.04.2006, incheiat cu S.C. Sorin International Company   
                          S.R.L. Ghercesti, pentru noul Locatar S.C. Naturo Product S.R.L. Craiova. 
               159.  Obtinerea Autorizatiei de desfintare nr. 21/08.07.2007 cu privire la demolarea  

            constructiei C90, retele electrice exterioare si imprejmuire 95 m. 
160. Intocmirea documentatiei pentru scoaterea din functiune si valorificarea unor mijloace   
             fixe apartinand Judetului Dolj, aflate in administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 
161.   Preluarea de la Comisia numita prin Dispozitia Presedintelui C.J. Dolj nr. 21/27.01.2009  
             a terenului din strada Girlesti nr. 45, a cotei indivize de 60% din cladirea C2 - statie de  
             pompare treapta 1 si a cotei indivize de 44,24% din racordul de canalizare ape  
             menajere. 
162.   Intocmirea documentatiei pentru anularea operatiunii de taxare cu T.V.A.  pentru   
              inchirierea de bunuri imobile (terenuri si cladiri) incepand cu data de 01.09.2009,   
              conform art. 141, alin. (2), lit. e) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003). 

               163.   Obtinerea Avizului tehnic de racordare la reteaua de 20 KV pentru o putere instalata de   
                            4.000 KW. 
               164.   Obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 54/12.10.2009 – alimentare cu energie  

            electrica  S.C. Parc Industrial Craiova S.A. si nr. 55/12.10.2009 - alimentare cu   
            energie electrica  S.C. Parc Industrial Craiova S.A. - instalatie de utilizare. 

               165.   Incheierea cu S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. a contractului de Alimentare cu energie  
                            electrica a S.C. P.I.C. S.A. (racord 20 kv) la data de 17 noiembrie 2009.    
               166.   Incheierea de catre S.C. Parc Industrial Craiova S.A. cu toti locatarii din Parcul Industrial   
                            Craiova a contractelor de prestari servicii (livrarea de utilitati).      
               167.   Punerea in functiune a investitiei: instalatie de hidranti cu sursa proprie de alimentare  
                            pentru corpul de proprietate 7169/4. 
               168.   Inventarierea anuala a patrimoniului Judetului Dolj aflat in administrare la S.C. Parc   
                            Industrial Craiova S.A. si a patrimoniului propriu.          

          169.  Sprijin logistic si tehnic pentru reevaluarea patrimoniului Judetului Dolj aflat in 
              administrare la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la data de 31.12.2009 de catre S.C.  
              Euroval. 
170.   Realizarea in zona ”Parcului Industrial Craiova” a unui monument dedicat Revolutiei din   
       decembrie 1989, monument care marcheaza locul de unde a inceput Revolutia in Craiova. 

 
                 Conducerea societatii a reusit in aceasta perioada sa operationalizeze infrastructura   

                  preluata de la S.C. Avioane Craiova S.A. prin: 
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1) Realizarea imprejmuirii si asigurarea pazei; 
2) Realizarea conectarii intregii infrastructuri la reteaua de fibra optica a Romtelecom, inclusiv        
        montarea unei centrale digitale – investitie Romtelecom; 
3) Realizarea unei retele interioare de telefonie digitala in inel – investitie Romtelecom; 
4) Realizarea retelei interioare in inel de gaze naturale care sa deserveasca intreaga  
        infrastructura – investitie Distrigaz Sud Oltenia; 
5) Cadastrarea tuturor proprietatilor Judetului si deschiderea de carti funciare pentru toata    
        suprafata de teren gestionata – 12,52 ha teren; 
6) Inchirierea pana la acesta data a  100 % din spatiile disponibile de productie si  
       administrative oferite spre inchiriere si  67 % teren  din suprafata de  6,1 ha si  
       asigurarea prin aceasta a 650 locuri de munca create de agentii economici  
7) Introducerea in circuitul de facilitati fiscale  a societatilor amplasate in Parcul Industrial Cv. 
8) Actualizarea lucrarii “Cheltuielile  efectuate pentru operationalizarea Parcului Industrial    

  Craiova de la infiintare pana la 31.12.2009,  pe structura” Devizului General Antecalculatie”    
  al proiectului obiectivului de investitii “Parc Industrial Craiova”, evidentiat in Decizia Nr.    
  43/24.02.2006  a Consiliului Concurentei.   

              9)  Situatia ajutorului de stat la data de 31.12.2009 se prezinta conform Anexa 1, astfel: 
      - costuri realizate:                                                  =  1.170.875,00 lei;   
      - ajutorul de stat Aprilie 2006 – Decembrie 2009   =    241.331,00 lei;  

                   - intensitatea ajutorului de stat                           =       20,60  %   
            10)   Elaborarea unui Studiu de extindere a ”Parcului Industrial Craiova” pe o suprafata de 31,20  
                     ha – decembrie 2009, pe laturile sud, vest si nord. 
 
 

            Lista agentilor economici  amplasati in “Parcul Industrial Craiova” 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea firmei/ 
obiect activitate 

Numar 
salariati 

1. S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. 
Distributie utilitati 

15 

2. S.C. BERGMANN GROUP SRL Craiova 
Fabrica de confectii 

170 

3. S.C. METFIR S.R.L.  Ghercesti 
Constructii metalice 

50 

4. S.C. GUARDIAN SRL Craiova 
Fabrica reciclare materiale refolosibile 

5 

5. S.C. CRISTIM 2 PRODCOM SRL Bucuresti 
Depozit frigorific de produse si  preparate din carne 

45 
 

6. S.C. MONDOPACK TRADING SRL Ghercesti 
Fabricarea masinilor si echipamentelor diverse, prestarea de servicii de ambalare 

45 

7. S.C. SORMIN IMPEX  S.R.L. ISALNITA 
Activitate de colectare si prelucrare produse apicole 

6    

8. S.C. GECOROM  S.A. CRAIOVA 
Depozitare materiale diverse si prestari servicii 

4  
 

9. S.C. EUROFOAM  S.R.L.  SIBIU 
Prelucrare si depozitare  spume poliuretanice 

30 
 

10. S.C. MAXTECH S.R.L. CRAIOVA 
Activitati de ambalare 

10 

11. S.C. ALENYS IMPEX S.R.L. CRAIOVA 
Fabricarea articolelor din sticla, fabricare constructii metalice 

15 

12. S.C. ITARO COMEXIM S.R.L. CRAIOVA 
Activitati de depozitare componente auto 

15 

13. S.C. DIACONS S.R.L. CRAIOVA 
Activitati de productie tamplarie metalica si PVC 

8 

14. S.C. HELIN’S  TRADING  S.R.L.  CRAIOVA 
Activitati de servicii restaurant, alimentatie publica si servicii hoteliere 

35 
 

15. S.C. MOVIPLAST  S.R.L. CRAIOVA 110 
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Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

16. S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 
Activitati ale organizatiilor economice si patronale 

27 

17. S.C. ROMTELECOM S.A. 
Distributie utilitati 

- 

18. S.C. DISTRIGAZ SUD OLTENIA S.A. 
Distributie utilitati 

- 

19. CONSORTIUL: ALCO PLUS S.A. Braila & S.C. INTEGRAL S.A. Buzau & 
VALVE INTERNATIONAL S.A. Braila – antreprenor program Phare  

60 

 T O T A L 650 
 
 
 

Situatia utilizarii suprafetelor si gradul de ocupare din “Parc Industrial Craiova” la 31.12.2009 
 

 Suprafata 
disponibila 
de ocupare 

(mp) 

Suprafata 
ocupata 

(mp) 

Grad de 
ocupare 

% 

Suprafata 
desfasurata 
disponibila 
de ocupat 

(mp) 

Suprafata 
desfasurata 

ocupata 
(mp) 

Procent 
ocupare 

% 

Spatii de productie si 
administrative 

11.886 11.886 100 14.858 14.158 100 

Teren liber 61.584 41.124 67 61.584 41.124 67 

Total 73.470 53.010 72 76.442 55.982 73 

Spatii de deservire comuna 
(drumuri, parcari, spatii verzi 
si spatii tehnice) 

26.861 26.861 100 26.861 26.861 100 

Total general  100.331 79.871 79 103.303 82.843 80 

                      
 

Lista agentilor economici  amplasati in afara “Parcul Industrial Craiova”. 
Nr. 
crt. 

Denumirea firmei/ 
obiect activitate 

Numar 
salariati 

1. S.C. NATURO  PRODUCT S.R.L. CRAIOVA 
Realizarea Centrului Logistic Alina  

30 

 
 
 

Situatia utilizarii suprafetelor aflate in afara “Parc Industrial Craiova” la 31.12.2009 
 

Nr. 
crt. 

Denumire parcela Suprafata 
parcela 

(mp) 

Chirias 
 

Suprafata 
ocupata 

(mp) 
 

Grad 
ocupare 

% 

1. Gospodaria Anexa 8.907,36 S.C. Naturo Product S.R.L. 
Craiova 

8.907,36 
 

100 

2. Depozit combustibil 7.497,05 Suprafata indisponibilizata la 
inchiriere, conform adresei C.J. 
Dolj nr. 12106/14.11.2005 

- 0 

3. Teren intravilan 1.185,00 Suprafata aferenta statiei tr. I 1.185,00 100 

4. Drum acces 7.264,04 Suprafata deservire comuna 7.264,04 100 

 Total suprafata 24.853,45  17.356,40 70 

 
 
 

Situatia investitiilor realizate in  ”Parc Industrial Craiova”  
  

Nr. 
crt. 

Denumire firma Realizate 
(lei) 

1 Investitii S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A. 1.167.440   

2 Investitii in curs S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A. 3.435 
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3 Investitii S.C. ROMTELECOM S.A. 280.202 

4 Investitii S.C. DISTRIGAZ 239.602 

 TOTAL  INVESTITII  1.690.679 
                                                                      

1 S.C. Bergmann Group SRL Craiova 1.565.089 

2 S.C. Metfir S.R.L. Ghercesti (preluate de la Pexrom) 1.209.759 

3 S.C. Guardian S.R.L. Craiova 437.968 

4 S.C. Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti 3.569.526 

5 S.C. Mondopack Trading SRL Ghercesti 1.339.160 

6 S.C. Maxtech S.R.L. Craiova 410.788 

7 S.C. Sormin Impex S.R.L. Isalnita   546.000 

8 S.C. Gecorom S.A. Craiova 83.152 

9 S.C. Eurofoam S.R.L. Sibiu  2.719.816 

10 S.C. Itaro Comexim S.R.L. Craiova 10.100 

11 S.C. Alenys Impex S.R.L. Craiova 471.310 

12 S.C. Diacons S.R.L. Craiova 151.783 

13 S.C. Helin’s Trading S.R.L. Craiova 7.061.742 

14 S.C. Moviplast S.R.L. Craiova 0 

 TOTAL  INVESTITII  LOCATARI in ”Parcul Industrial Craiova” 19.576.193 
 

 TOTAL GENERAL INVESTITII 21.266.872 

                                                                                                    
                      Problemele ce trebuie rezolvate in perioada urmatoare sunt legate de: 
 

1. Extinderea Parcului Industrial Craiova cu cel putin 31,20 ha teren si anume: 
 

-   8,27 ha in zona de vest;  
- 20,00 ha in zona de nord; 
-   2,93 ha  in zona de sud.     
   

              2.  Transferarea racordului de apa si canalizare de la Judetul Dolj la Municipiul Craiova astfel  
                      incat Parcul Industrial Craiova sa fie racordat la utilitatea apa la limita de proprietate si nu             
                      in intravilanul Craiovei, prin Hotarare de Consiliu Judetean sau realizarea unor noi  
                      racorduri de apa si canal care sa fie amplasate pe domeniul public.  
                     Solicitarea de transfer va fi inaintata la C.J. Dolj dupa obtinerea acordului Consiliului Local   
                     al Municipiului Craiova. 
                      
              3.  Realizarea extinderii retelelor de apa, canal menajer, canal pluvial, energie electrica,              

       gaze naturale, telecomunicatii si drumuri interioare pe cei 20.000 mp. 
 

4. Finalizarea reabilitarii intregii infrastructuri din” Parcul Industrial Craiova” conform Proiectului 
Phare:”Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj - Incubatorul de Afaceri Craiova” 

 
5. Realizarea prin programul de investitii a Judetului Dolj pe anul 2010 a urmatoarelor 

obiective: 
        - racord pentru alimentarea cu apa potabila a Incubatorului de Afaceri Craiova, 

                      - racord canalizare apa menajera - Incubator de Afaceri Craiova sau racord de evacuare   
                        ape epurate la emisar. 
 

ADMINISTRATOR  UNIC - DIRECTOR GENERAL 
 

ING. NICOLI  MARIN 
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ANEXA NR. 2 

 
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 
Comisia de cenzori 
 
 

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI 
privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009  

la S.C. Parc Industrial Craiova S.A 
si certificarea bilantului contabil inchieiat 

la 31.12.2009 
 

In baza prevederilor art. 163 din Legea 31/1990, republicata cu toate modificarile la 
zi, inclusiv Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale pe actiuni, referitor la 
obligatiile si raspunderile cenzorilor, Comisia de Cenzori constituita din: 

-  Stefanescu Carmen - expert contabil 
-  Popa Grigorie Muresel  
-  Padureanu Costica, 
 
Am procedat la verificarea privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009,  

a bilantului contabil si a anexelor acestuia, incheiat de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la 
data de 31.12.2009 si am constatat urmatoarele: 

 
1. Generalitati 
 
Comisia de Cenzori, a supravegheat gestiunea societatii, a efectuat periodic 

inspectia ”casei” si a verificat daca documentele prezentate in justificarea actelor de casa 
au aprobarile legale, a verificat prin sondaj daca exista concordanta intre soldurile scriptice 
din fisele de magazie cu terenul si cu evidenta contabila analitica, a verificat intrarea 
bunurilor materiale, preluarea corecta in balantele lunare de verificare a datelor din 
conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, modul cum 
s-a condus evidenta contabila. 

  
2. Operatiuni legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social 
 
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. are inregistrat la data de 31.12.2009 un capital 

social de 1.347.700 lei, impartit in 13.477 de actiuni cu o valoare nominala de 100 
lei/actiune, cu urmatoarea structura ; 

- Judetul  Dolj                                              13.460 actiuni 
- Comuna  Ghercesti                                           1 actiune 
- Comuna  Pielesti                                               1 actiune 
- Comuna  Carcea                                                5 actiuni 
- Comuna  Cosoveni                                           10 actiuni 
Pe parcursul anului 2009 structura capitalului social nu a suferit modificari. 
 
 
3. Inventarierea patrimoniului si modul de verificare a rezultatelor acestuia 

 
In conformitate cu prevederile art.1 si 8 din  Regulamentul pentru aplicarea Legii 

Contabilitatii nr. 82/1991 republicata ,O.G.nr.81/2003  privind reevaluarea si amortizarea  
activeloe  fixe  si a Normelor aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2861/ 2009, a 
fost emisa Decizia nr. 23/22.09.2009 prin care s-a constituit Comisia  de Inventariere. 

In baza deciziei de inventariere s-a procedat la inventarierea patrimoniului, 
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rezultatele inventarierii fiind consemnate in procesele verbale de inventariere. 
 

4. Conturi de imobilizari 
 

La data de 31 12.2009, conturile de imobilizari prezinta un sold de 941.927 lei. 
Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat in functie de valorile stabilite si duratele 

normale de functionare stabilite prin H.G. nr. 2.139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a 
duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe. 

 
5. Conturile financiare 

 
In ceea ce priveste conturile financiare, Comisia de Cenzori a verificat concordanta 

intre evidenta contabila cu extrasele de cont pentru operatiunile de depunere si de ridicare 
a numerarului din banca, precum si verificarea numeralului din casieria societatii, in 
prezenta celor in drept si compararea cu soldurile care figureaza in Registrul de Casa. 

In conformitate cu bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2009, nu s-au constatat 
diferente la conturile de disponibilitati. 

La data de 31.12.2009, conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri: 
- Contul curent ING BANK       =          34.357,07 lei; 
- Conturi depozit ING BANK    =        220.000,00 lei; 
- Contul garantie cenzori          =            1.062,00 lei; 
- Contul garantie gestionari      =            8.955,00 lei; 
- Contul curent TREZORERIE  =           3.367,26 lei; 
 -Contul curent  card                 =               413,00 lei; 
- Cont  valuta                            =            3.738,76 lei 
- Casa                                       =                   7,53 lei; 
 

6. Conturile de datorii si creante 
 

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2009, acestea sunt in suma 
de  111.398  lei, din care: 

- Furnizori materiale                                  =     44.916,59 lei; 
- Furnizori imobilizari                                 =                  0 lei; 
  Total Furnizori                                         =     44.916,59 lei 
- Datorii cu personalul                               =     12.970,00 lei; 
- Datorii la bugetul consolidat al statului   =      30.795,00 lei; 
- Creditori diversi                                       =      21.715,07 lei; 
-Dividende  actionari                                  =             50,76lei 

                                                7.  Situatia  Patrimoniului  
 

                                                                                                                          - lei – 

ACTIVE (a+b+c  ) 1.510.448 

a) imobilizari necorporale      11.613 

b) imobilizari corporale    930.314 

      - terenuri    346.000 

      - constructii     436.425 

      - echipamente,aparate,mijloace de transport      14.225 

      - mobilier    130.229 

     - imobilizari in curs         3.435 

c) active circulante, din care:    568.521 

      - stocuri        4.622 

      - clienti     278.099 

      -alte  creante   13.880 
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  - disponibilitati din care: 271.900 

         - banca 268.154 

         - disponibil  valuta       3.739 

         - casa             7 

         -tichete  masa - 

 -  actiuni              20 

  cheltuieli in avans - 

  

PASIVE 1.510.448 

- capital social( nu a suferit modificari in cursul anului 2009) 1.347.700 

 - rezerve legale          6.228 

 - alte  rezerve        40.492 

 - profit          4.630 

- datorii curente din care:      111.398 

      - furnizori         44.917 

      - personalul         12.970 

      - sanatate           5.857 

      - contrib.asig.sociale         17.327 

      - asigurari somaj              692 

      - impozit  salari            6.919 

      - TVA  - 

      - alte datorii          21.716 

       -dividende                 51 

 

 
8 Contul de profit  si pierdere 

 
Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2009, se prezinta 

astfel: 
- Venituri din exploatare                            =    1.019.215 lei; 
- Venituri financiare                                   =         35.068 lei; 
- Venituri exceptionale                               =              - 
   Total  venituri                                        =    1.054.283 lei;   
- Cheltuieli de exploatare                           =    1.043.650 lei; 
- Cheltuieli  financiare                                =              268 lei 
- Cheltuieli exceptionale                             =             - 
   Total cheltuieli                                       =    1.043.918 lei;    
   Profit  Brut                                             =          10.365 lei; 
- Impozit pe profit                                       =            5.735 lei; 
   Profit Net                                                =           4.630 lei; 
 
 Repartizarea profitului net: 
- rezerve legale                                          =              518 lei; 
- dividende actionari                                   =           1.956 lei. 
- alte rezerve                                              =           2.156 lei 
 
Concluzii: 
 
Rezultatul exercitiului financiar pe anul 2009 este real in sensul ca in evidenta 

contabila sunt inregistrate sumele platite sau de platit pentru anul incheiat iar veniturile au  
 
fost inregistrate in momentul realizarii lor, situatiile financiare fiind legal intocmite in 

concordanta cu registrele prevazute de lege care sunt tinute regulat, evaluarea 



 4 
 

 

 

 

patrimoniului facandu-se conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea 
situatiilor financiare. 

Analizand nota privind propunerea de repartizare a profitului, comisia de cenzori 
sustine ca aceasta modalitate este oportuna si necesara, avand in vedere prevederile 
Codului Fiscal, cat si volumul de investitii, prevazut prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 
anul 2009 aprobat prin Hotararea A.G.O.A din 27.02.2009. si Hotararea C.J.D nr.26 / 
26.02.2009 

Comisia de cenzori a constatat ca, pe parcursul anului 2009, Administratorul Unic, 
Directorul General si functionarii societatii au desfasurat o activitate profitabila, respectand 
prevederile legale, referitoare la gestionarea patrimoniala si ale actului constitutiv si in 
temeiul art. 163 din Legea nr. 31/1990 republicata,  propune aprobarea bilantului contabil 
privind exercitiul financiar pe anul 2009, contul de profit si pierdere, precum si descarcarea 
de gestiune a Administrator Unic- Director General 

Comisia de cenzori informeaza actionarii ca activitatea economico – financiara a 
societatii, desfasurata in intervalul  octombrie 2008 – 31 decembrie 2009 a fost de 
asemenea, auditata de Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judetean Dolj, incheindu-
se Rapoartele de Audit nr. 12 /10.02 2010 ,neretinandu-se nereguli.  

 
 
 
Comisia  de  Cenzori 
  
- Stefanescu Carmen - expert contabil 
 
- Popa Grigorie Muresel  
 
- Padureanu Costica 
 

 
 

























  

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

                                                  ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL, 

 

                                                             ing. NICOLI MARIN  

                                                   

 

NOTA 1 

 

ACTIVE IMOBILIZATE proprietate S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

 

Elemente de imobilizari 
Sold initial 

01.01.2009 
Cresteri Reduceri 

Sold final 

31.12.2009 
Patrimoniul SC PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA SA, din care: 
998.477 277.849 114.428 1.161.898 

A) Imobilizari necorporale 43.694 -  43.694 

B) Imobilizari corporale, din care: 954.783 277.849 114.428 1.118.204 

- terenuri 346.000 -  346.000 

-constructii 374.239 149.961 19.907 504.293 

- instalatii tehnice si masini 167.063 33.367  200.430 

- alte instalatii ,utilaje mobilier 64.046   64.046 

- imobilizari in curs 3.435 94.521 94.521 3.435 

 

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE proprietate JUDETUL DOLJ administrate de S.C. 

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

 

Elemente de imobilizari 
Sold initial 

01.01.2009 

Cresteri 

conf.reevaluare 

2009 

Reduceri 
Sold final 

31.12.2009 

Patrimoniul administrat de SC 

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA 

SA proprietatea Jud. Dolj 

4.457.501 15.147.254  19.604.755 

Imobilizari corporale, din care: 4.457.501 15.147.254  19.604.755 

- terenuri 1.299.691 14.624.309  15.924.000 

- mijloace fixe 3.157.810 522.945    3.680.755 

 

  DIRECTOR ECONOMIC, 

     

  ec. BURADA  NICOLAE 

 

 

 



S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

 

                                                  ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL, 

 

                                                             ing. NICOLI MARIN  

 

                                                   

 

 

NOTA 2 

 

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

 

 

CREANTE 
Sold la  

31.12.2009 

Termen de 

lichidare 

sub 1 an 

Termen de lichidare 

peste 1 an 

Clienti 232.710 232.710  

Clienti incerti (insolventa) 45.390 45.390  

Impozit profit  605 605  

Impozit  dividende 122 122  

TVA cont.4424 de recuperat 13.152 13.152  

    

TOTAL 291.979 291.979  

 

 

 

 

 

DATORII 
Sold la  

31.12.2009 

Termen de 

lichidare 

sub 1 an 

Termen de lichidare 

peste 1 an 

Total datorii, din care: 111.398 111.398  

- furnizori 44.917 44.917  

- salariati si obligatii aferente 43.765 43.765  

- obligatii buget stat TVA - -  

- alte  datorii 22.665 22.665  

-dividende  actionari 51 51  

 

 

 

  DIRECTOR ECONOMIC, 

     

  ec. BURADA  NICOLAE 

 

 

 



 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

 

 

                                                  ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL, 

 

                                                             ing. NICOLI MARIN  

 

 

 

 

 

NOTA 4 

 

 

 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORUL SI DIRECTORII 

 

 

 

 Cu toate ca statutul de functiuni al S.C. Parc Industrial Craiova S.A prevedea un 

numar de 41 de posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2009 un numar de 27 

salariati  ( din care doi salariati au contractul suspendat pentru ingrijirea copilului ) 

salariati inclusiv Director General care este si Administrator Unic . Angajarea 

personalului s-a facut in functie de resursele financiare si de volumul activitatii, avandu-

se in vedere principiul profitabilitatii. 

 Diferenta de personal vor fi angajati in functie de nevoile societatii, tinandu-se 

cont si de necesitatea preluarii de la S.C. Avioane Craiova S.A a activitatii de furnizare 

apa potabila si a implementarii de Consiliul Judetean Dolj a proiectului 

“REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE AFACERI – INCUBATORUL DE 

AFACERI CRAIOVA” prin programul PHARE. 

 Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii administratori sau directori 

si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR ECONOMIC, 

     

  ec. BURADA  NICOLAE 

 

 



 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

 

                                                  ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL, 

 

                                                             ing. NICOLI MARIN  

 

                                                   

 

 

 

NOTA 3 

 

 

 

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 

 

 

 S-au emis si predat certificatele de actionar aferente tuturor actionarilor. 

 La data de 31.12.2009, conform Registrului Actionarilor s-a inregistrat 

urmatoarea structura: 

 

 - Judetul Dolj  - 13.460 actiuni 

 - Comuna Ghercesti -         1 actiune 

 - Comuna Pielesti -         1 actiune 

 - Comuna Carcea -         5 actiuni 

 - Comuna Cosoveni -       10 actiuni 

 TOTAL  - 13.477 actiuni 

 

 Actiunile sunt nominative cu o valoare unitara de 100 lei/bucata. 

 Societatea Comerciala nu detine obligatiuni rascumparabile sau alte titluri de 

portofoliu, mentionandu-se ca societatea nu este cotata pe o piata reglementata. 

 

 

 

 

  DIRECTOR ECONOMIC, 

     

  ec. BURADA  NICOLAE 

 

 

 

 

 



 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

 

                                                  ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL, 

 

                                                             ing. NICOLI MARIN  

 

 

NOTA 5 

 

 

ALTE INFORMATII 

 

 

 S.C. Parc Industrial Craiova S.A a fost inregistrat la Oficiul Registrului 

Comertului Dolj sub nr. J16/1510/18.08.2004 si codul fiscal  RO 16689999. 

 Sediul societatii este : comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, Jud. Dolj. 

 Din data de 31.03.2005 S.C. Parc Industrial Craiova S.A functioneaza cu 5 

actionari. 

Din data de 25.10.2005 S.C. Parc Industrial Craiova S.A a majorat capitalul social 

prin aportul in natura a Judetului Dolj cu o suprafata de 2 ha teren in valoare de 346.000 

lei, structura pe actiuni si procente fiind urmatoarea: 

 

 

ACTIONARI NR. ACTIUNI % 

Judetul Dolj 13.460 99,873860 

Comuna Ghercesti 1 0,007420 

Comuna Pielesti 1 0,007420 

Comuna Carcea 5 0,037100 

Comuna Cosoveni 10 0,074200 

TOTAL 13.477 100,000000 

 

 Din data de 01.01.2007 societatea are codul fiscal aliniat la Normele Europene – 

RO-16689999. 

 Cifra de afaceri aferenta anului 2009 s-a realizat prin administrarea patrimoniului 

“Parcului Industrial Craiova” si din prestare de servicii. 

        In conformitate cu art.141 , alin.2 ,lit.e din Codul  fiscal Legea 571/2003 , a fost 

anulata optiunea de taxare T.V.A pentru inchirierea de bunuri imobile ,terenuri si cladiri 

incepind cu data de 01.09.2009 . 

 

  DIRECTOR ECONOMIC, 

     

  ec. BURADA  NICOLAE 
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S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.                                                  ANEXA 7 

J16/1510/2004, CUI  R-16689999                                                

STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI 

JUD. DOLJ, COD 207280                                                               APROBAT AGA 

PLATFORMA AVIOANE CRAIOVA                                            

www.parcindustrialcraiova.ro 

TEL. 0251.466.185, FAX. 0251.466179                                        

 

 
 

NOTA 
PRIVIND 

CALCULUL  IMPOZITULUI  PE  PROFIT 
SI 

                                                         REPARTIZAREA PROFITULUI pe anul  2009 
 
            Venituri  totale                                     =       1.054.284,65  lei 
 Cheltuieli  totale                                 =        1.043.919,43  lei 
 Profit  brut                                           =            10.365,22 lei 
 
         Cheltuieli  deductibile 
             Fond rezerva                10.365   lei x5% =        518  lei 
 
         Cheltuieli  nedeductibile                  3.350 lei      
            
- chelt .protocol ;  10365 lei  +  3.628 lei  protocol =13.993 lei x2% = 280 lei 
                                                                3628  lei  -  280 lei =  3.348  lei –nedec. 

-  
     Impozit  pe  profit 
    
 (Profitul brut –chelt.deductibile + Chelt nedeductibile ) x 16%     

    (  10.365 -518 + 3.348  ) x 16%   =  2.112  lei. 
             Impozit forfetar 2009           =5.735 lei  
 
NOTA : Pina la nivelul  impozitului forfetar ,societatea va suporta o sarcina fiscala suplimentara   
de 3.623 lei , fata de cuantumul de 16%,conform legislatiei in viguare; 
     
     A.       Profit  net si repartizarea  lui =   4.630,22 lei 
       
         Profit  brut - Impozit pe profit   
                           PROFIT NET:10.365,22   lei – 5.735 lei   =  4.630,22 lei  din care: 
 
         Propunem repartizarea  acestuia astfel ; 
 
                    - rezerve legale                                    518,00 lei 
                    - alte  rezerve                                    1955.90 lei 
                    - dividende  de repartizat                   2.156,32 lei 
 
        
 
        B .Fixarea dividendului. 
     Numarul de actiuni la data de 31.12.2009 = 13.477 actiuni. 
 
     -  dividend/actiune                                0,16 lei/actiune 
 
      

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
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Dividendul de plata / actiune se va achita conform prevederilor legale, tuturor actionarilor existenti in 
Registrul actionarilor la data de 31.12.2009, proportional cu numarul de actiuni detinute astfel  : 
 
 
 

Beneficiar Numar actiuni Dividende Impoz.divid 
Rest de 
plata 

JUDETUL   DOLJ 13.460 2.153,60 Scutit 
conf.L571/2003 

Art.36 ,alin.4 

2.153,60 

COM  GHERCESTI                         1 0,16 0,16 

COM  PIELESTI                              1 0,16 0,16 

COM  CIRCEA                                5 0,80 0,80 

COM   COSOVENI                        10 1,60 1,60 

TOTAL 13.477 2.156,32 2.156,32 

 
 
 NOTA :  
 
Suma ce va fi virata in contul actionarului majoritar Jud. Dolj va fi diminuata cu cheltuiala efectuata in 
anul 2009 de societate cu reprezentantul sau in Adunarea Generala a Actionarilor, conform 
Contractului de Mandat aprobat de Consiliul Judetean Dolj, prin Hotararea nr. 41/2005, respectiv  cu 
suma de  226  lei  aferent celor 3 sedinte tinute in anul 2009 . 
 
 
Recapitulatie 
 
Dividendul de plata pentru judetul Dolj                                       2.153,60 lei.  
Suma cheltuita cu reprezentantul C.J.D                                        226,00 lei 
 in A.G.A. (3 sedinte) in anul 2008. 
- Rest de platat la C.Jud.Dolj                                                      1.927,60 lei  
- Dividende de plata alti actionari                                                      2,72 lei 
 
 
 
DIRECTOR  GENERAL                                                                       DIRECTOR  ECONOMIC       
 
Ing.  NICOLI MARIN                                                                             Ec. BURADA  NICOLAE 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia  de  Cenzori 
 
- Stefanescu Carmen - expert contabil 
 
- Popa Grigorie Muresel 
 

- Padureanu Costica, 
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                                                                                                                                      ANEXA 8 

 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    APROBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                                                                                         A.G.O.A. /                                                                                                           

 

      
                                                      

    BUGETUL  DE VENITURI SI CHELTUIELI                      

pentru anul 2010     

                                                                                                                               

Indicatori Nr. 

rand 

Prevederile 

anului 2010 

LEI 

1 2 3 

I. VENITURI  TOTALE, 

din care: ( rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) 

1. Venituri din exploatare,din care: 

a) Venituri din activitatea de baza 

b) Venituri din alte activitati 

c) Venituri din surse bugetare,din care: 

- subventii pentru produse si activitati 

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de 

tarif 

- transferuri 

- prime acordate de la bugetul de stat 

- alte sume primite de la bugetul de stat 

d) Venituri din fonduri speciale 

2. Venituri  financiare 

3. Venituri  exceptionale 

 

II. CHELTUIELI  TOTALE 

din care: (rd.15 + rd. 32 + rd. 33) 

1. Cheltuieli  pentru exploatare - total,din care: 

a) Cheltuieli  materiale 

b) Cheltuieli cu personalul,din care: 

  - salarii  brute 

  - contributie la asigurarile sociale de stat 

  - ajutor de somaj 

  - contributie la asigurarile sociale de sanatate, conf. 

Legii nr.145/97 

- alte cheltuieli cu personalul + fond premiere 

01 

 

02 

03 

04 

05 

06 

 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

2.517.576 

 

2.507.426 

1.307.686 

1.199.740 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

10.150 

- 

 

2.503.976 

 

2.503.976 

967.552 

1.292.216 

952.344 

198.088 

4.762 

 

82.876 

50.000 
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- chelt.AGA ,Adminisrator Unic ,cenzori 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 

provizioanele 

d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, 

din care: 

- transferuri  sau subventii 

e) Cheltuieli de protocol 

f) Cheltuieli de reclama si publicitate 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea 

h) Tichete de masa 

i) Alte cheltuieli  sociale  

j) Cheltuieli  cu impozit cladiri si  terenuri 

l ) Alte chelt (inclusiv incubare afaceri ) 

2.Chelt. financiare  

 

III. REZULTATUL BRUT 

 -  profit 

 -  (pierdere) 

IV. FOND  DE  REZERVA 

V. ALTE  CHELTUIELI  DEDUCTIBILE 

STABILITE  POTRIVIT  LEGII 

VI. ACOPERIREA  PIERDERILOR DIN  ANII  

PRECEDENTI 

VII.  IMPOZIT  PE  PROFIT  

VIII. PROFITUL  DE  REPARTIZAT 

din  care: 

1. Rezerve legale 

2. Acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori 

3. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza 

legala ), 

din care: 

- dividende   actionar  C.J.D  

- dividende com.Ghercesti,Pielesti,Circea,Cosoveni 

- alte  rezerve 

 

IX. SURSE  DE  FINANTARE  A INVESTITIILOR, 

din  care: 

1.   Surse  proprii 

 

2. Alte  rezerve 

3. Credite  bancare: 

 

4. Alte  surse - capital atras 

23 

24 

 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

35 

36 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

 

43 

44 

45 

 

 

46 

47 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

52 

 

53 

4.146 

120.000 

 

- 

 

- 

4.000 

12.518 

2.000 

61.330 

6.000 

18.000 

20.360 

- 

 

 

13.600 

- 

250 

- 

- 

 

- 

8.600 

5000 

 

250 

- 

4.750 

 

 

2.349 

26 

2.375 

 

23.083.500 

 

150.000 

 

46.720 

- 

 

22.886.780 
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          ADMINISTRATOR  UNIC-                      DIRECTOR TEHNIC                                        DIRECTOR ECONOMIC           

            DIRECTOR GENERAL   

 

             ING. NICOLI  MARIN                         ING. MONTESCU  LIVIU                                 EC.  BURADA  NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

X. CHELTUIELI  PT. investitii 

din  care: 

1 Cheltuieli  de investitii  2010: 

-investitii pentru exploatare Parc Industrial 

-investitii pentru extindere  Parc Industrial 

XI.  REZERVE, 

din  care: 

I.   Rezerve  legale 

II.  Rezerve  statutare 

III. Alte rezerve  

 

 

54 

 

 

55 

56 

57 

 

58 

59 

60 

 

23.083.500 

 

 

3.083.500 

20.000.000 

46.720 

 

6.228 

- 

40.492 
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                                                                                                        APROBAT, 
 
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.                                ADMINISTRATOR UNIC, DIRECTOR GENERAL 
CIF  RO-16689999 CIF  RO-16689999                                                                  
STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI                              ING. NICOLI  MARIN 
JUD. DOLJ, COD 207280                                                                                               
PLATFORMA AVIOANE CRAIOVA                                                                                 
www.parcindustrialcraiova.ro              
TEL. 0251.466.185, FAX. 0251.466179        
Nr. .......... / .................................... 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE A  BUGETULUI  DE  VENITURI SI  CHELTUIELI 
 

PE  ANUL  2010 
 
        Societatea  Comerciala  Parc Industrial Craiova SA  cu sediul  in Ghercesti, Strada  
Aviatorilor,  Nr.10, Platforma Avioane Craiova, are  ca obiect de  activitate, administrarea  
bunurilor aflate in proprietatea privata a Judetului Dolj, preluate de la SC Avioane Craiova  
SA prin  HG. nr. 727/2004 si administrate  conform  HCJD nr.105/2004, H.C.J.D. nr. 
188/2004 , in regim de ,,Parc Industrial” conform Ordinului M.A.I. 1231/2006 publicat in MO. 
nr. 255/17.03.2006, precum si cele din H.C.J. Dolj nr. 75/2008. . 
 

I. Referitor la veniturile si cheltuielile previzionate la activitatea de baza 
 

In proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe  anul  2010 au fost programate 
venituri  in suma de 2.517.576 lei si cheltuieli aferente in suma de  2.503.976 lei, rezultand  
un profit  brut de 13.600  lei. 
 

Dimensionarea  veniturilor s-a intocmit pe baza contractelor  de  inchiriere existente    
luindu-se in calcul un grad de ocupare al Parcului Industrial de 90%  si venituri din 
prestarea de servicii. 
    Nivelul  veniturilor  preliminate reprezinta  90%  din capacitatea Parcului Industrial. 
Impozitul  pe profit ,influentat de cel forfetar , este calculat  la  suma de 8.600  lei,  iar 
profit net la suma  5.000 lei. 

Profitul net va fi repartizat in conditiile legii, de Adunarea Generala a Actionarilor. 
 

  Pentru realizarea profitului programat se au in vedere in principal masurile urmatoare: 
  

1. Optimizarea activitatii economico- financiare prin : 
 

-  Corelarea cheltuielilor cu veniturile; 
-  Dimensionarea personalului in  functie de volumul de activitate si salarizarea acestora in   
     functie de performanta profesionala; 

    -  Incasarea  optima a  creantelor. 
 

2. Marirea numarului  de servicii oferite clientilor parcului, cum sunt : 
 

 -  Inchierea de contracte cu chiriasii pentru furnizarea de utilitati, materii prime, servicii; 
 - Consilierea tehnica, economica si juridica  si de  pregatire profesionala a locatarilor  
    Parcului Industrial.  
- Servicii de pregatire manegeraiala si incubarea afacerilor . 

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
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 La dimensionarea B.V.C. –ului pe anul 2010 s-au avut in vedere urmatoarele premize: 

- o activitate similara cu cea din 2009; 
- o organigrama similara cu cea din anul 2009 - Anexa 11; 
- un stat de functii similar cu cel din anul 2009 - Anexa 12. 
 

   Se poate observa ca administratia si-a propus sa desfasoare activitatea cu acelas 
numarului de salariati ca in  anul 2009. 

Nota: Societatea isi va dimensiona permanent personalul in functie de volumul de 
activitate. 

 
II. Referitor la programul de investitii  
     
    In programul de investitii  Anexa 2 la Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 
s-au prevazut cheltuieli in suma de  23.083.500 lei. 
           

Acesta vizeaza: 
1. Optimizarea exploatarii Parcului Industrial, ceia ce este in concordanta cu Decizia 

Consiliul Concurentei   nr. 43/24.02.2006 si Documentatia aferenta Titlului de Parc 
Industrial acordat S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin Ordinul  MAI nr. 123 /13.03.2006 
publicat in MO Partea I nr. 244/17.02.2006 , unde s-a prevazut o suma de 3.083.500 lei 
necesara pentru: 

- lucrari de reabilitare,modernizare, amenajare imobile, spatii verzi, infrastructura si  
  executie / preluare  elemente de investitii din parcelele inchiriate, care sunt necesare  
  functionarii Parcului Industrial; 
- reabilitare si automatizare statia de pompare treapta I; 
- utilaj pentru desfundarea retelelor de canalizare; 
- utilaj pentru intretinerea si exploatarea instalatiei de iluminat exterior ; 
- amenajare sala multifunctionala; 
- separari, contorizari si extindere utilitati in parcele; 
- dotari; 
- racorduri utilitati si/sau racord de evacuare ape epurate la emisar 
- echipament pentru compensarea energiei electrice reactive  
- sistem alimentare apa potabila cu captare subterana. 
 
2.  Extindere Parc Industrial pe un teren de 31,20 ha pentru care se prevede in anul 

2010 , suma de 20.000.000 lei necesara pentru: 
- obtinerea terenului; 
- efectuarea unui studiu de fezabilitate privind extinderea Titlului de Parc pe noul 

amplasament; 
- realizarea unei parti din infrastructura aferenta, formata din drumuri, retele de apa 

hidranti, canalizare ape menajere si pluviale, retele electrice, de gaze, telefonice si 
imprejmuire.  

Nota: Investitiile vor fi realizate din surse proprii si atrase in limita fondurilor existente . 
 

DIRECTOR  TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC 
  

ING. MONTESCU LIVIU EC. BURADA  NICOLAE 
 



S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.    

                                                                                               

                                                                                                     APROBAT 

                                                                             Administrator Unic – Director General 

 

                                                                    ING. NICOLI  MARIN 

 

 

                                                                                                        Anexa  I 

 

 

 

 

VENITURI 

 

   2010 
 
 

I .VENITURI TOTALE                                        2.517.576 lei 
 

1) Venituri din activitatea de administrare                          2.507.426  lei                  

 

a)  Venituri din activitatea de baza                                        1.307.686  lei 

      vezi nota  fundamentare Anexa I. 1.a 

  - Administrarea parcelelor inchiriate locatarilor                  946.704  lei/an   

  -Venituri servicii furnizare utilitati (energie electrica )        360.982  lei /an                                                

 

  

 b)Venituri din alte activitati                                                   1.199.740 lei/an     

      Anexa  I.1.b 

 

 

 

 2) VENITURI  FINANCIARE                                                  10.150 lei/an 

  anexa  I.2 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIRECTOR  TEHNIC  

ING. MONTESCU  LIVIU        

 

DIRECTOR  ECONOMIC         

EC. BURADA  NICOLAE 

                         

 

 



 

 

 

 

 

  S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.    

 

 

 

                                                                                                   APROBAT 

                                                                            Administrator Unic – Director General 

 

                                                                   ING. NICOLI  MARIN 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ANEXA  I.1.b 

 

 

 

                   VENITURI ALTE  ACTIVITATI   2010 
 

 

 

VENITURI  DIN SERVICII SI ACTIVITATI COMERCIALE  1.199.740  lei 

 

 

 

 

1 -furnizare apa potabila                                                      566.798  lei 

 

2- prestare de sevicii                                                              407.693 lei   

 

3-alte activitati comerciale inclusiv incubarea afacerii       225.249  lei    

 

 

 

 

 TOTAL                                                                    1.199.740  lei                                         
 

 

 

 

 

 
DIRECTOR  TEHNIC  

ING. MONTESCU  LIVIU        

 

DIRECTOR  ECONOMIC         

EC.   BURADA  NICOLAE 

                       



 

 

 

 

 

 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A 

 

                                                                                                   APROBAT 

                                                                            Administrator Unic – Director General 

 

                                                                    ING. NICOLI  MARIN 

 

 

 

                                                                                                    ANEXA  I.2 

 

 

 

 

 

                                  NOTA  FUNDAMENTARE 
                                                                                                                             

 

 

    I.2  VENITURI  FINANCIARE  -    2010                                     
 

 

 

 

    Venituri financiare obtinute din dobinzi aferente  disponibilul din cont 

curent, suma care va fi utilizat pentru realizarea de investitii anului 2010 

incepind cu trim. 2-2010. 

    Dobinda aferenta este de circa 8 % /an rezultind  o suma de   10.150 lei/an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DIRECTOR  ECONOMIC                    

 

               EC.  BURADA  NICOLAE 

 

 

 



 

  S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.    
                                                                                                       APROBAT 

                                                                             Administrator Unic – Director General 

 

                                                                      ING. NICOLI  MARIN 

 

.                                                                                                        Anexa II.1.b                                                                                                     

CHELTUIELI   CU  PERSONALUL 
2010 

PERSONAL 

Numar persoane:                                                   =             41 ;  

Total salarii tarifare:                                             =      76.466 lei; 

din care remuneratie admin. unic – dir. gen.        =         5.940 lei 

salariu mediu  (76.466-5.940)/40                          =        1.763,15                         

Spor variabil                                                           =       2.896 lei        

Obligatii suportate de societate:  79.362 x  30 %  =      23.811 lei; 

Total cheltuieli personal/luna:                                =    103.173 lei 

Total cheltuieli personal/ an:                              =     1.238.070 lei. 

INDEMNIZATIE REPREZENTANT  AGA.-Jud .DOLJ 

Numar persoane: 1; 

Total indemnizatii: 1 x 59 lei                      = 59 lei; 

Obligatii suportate de societate:59 x 30 % = 18 lei; 

Total cheltuieliA.G.A./sedinta:                   = 77 lei 

Total cheltuieli A.G.A./ an: 6x 77lei          = 462 lei. conform Contract Mandatare    

aprobat prin HCJ nr.131/ 27.08.2008 

 

INDEMNIZATIE COMISIA  DE CENZORI 

Numar persoane: 3; 

Total indemnizatii: 3 x 59 lei                              =   177 lei; 

Obligatii suportate de societate:177 x 30 %        =     53 lei; 

Total cheltuieli C.C./luna:                                    =   230 lei 

Total cheltuieli C.C./ an:                                      = 2.760 lei 

 

INDEMNIZATIE   ADMINISTRATOR UNIC 

Numar persoane: ;1 

Total indemnizatii:                                              =   59 lei; 

Obligatii suportate de societate:59 x 30 %          =   18 lei; 

Total cheltuieli A.U./luna:                                   =   77 lei 

Total cheltuieli A.U./ an:                                     =  924 lei 

Cheltuieli personal/an:                                                                        =  1.238.070 lei. 

Alte chelt. cu personalul + fond premiere                                                    50.000 lei 

                       

TOTAL CHELT. SALARI                                                                  =  1.288.070 lei 

 Chelt.A.G.A , Administrator Unic , cenzori                                                   4.146 lei 

Total  general                                                                                         = 1.292.216 lei 

 

 

Director Economic  : Ec.  Burada  Nicolae       

Comp. Resurse Umane: Sing. Magalie Florian 



                                                                                      

 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.                                                                                       Aprobat                            
Biroul: Administrare Patrimoniu Contracte Economice                    Administrator Unic – Director General                                                   
                                                                                             

                                                                                                                      ING. NICOLI  MARIN 
 

 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                      Anexa I.1.a 
 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind calculul veniturilor prezumate a se realiza in anul 2010 din activitatea de baza 

(administrare si furnizare utilitati) in S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  

 

 

 
Aceste venituri se vor realiza din activitatea de baza (administrare si furnizare utilitati) a 

”Parcului Industrial Craiova” - servicii care sunt achitate de locatarii Parcului conform 
contractelor de inchiriere si de prestari servicii furnizare utilitati. 

 

 

Venitul total din activitatea de baza (administrare si furnizare utilitati) in anul 2010 

este estimat la  1.307.686 lei din care: 

- 946.704 lei reprezinta venitul preliminat a se realiza din contractele de inchiriere 

in vigoare la 31.12.2009 si contractele care se vor incheia in anul 2010; 

- 360.982 lei reprezinta venitul preliminat a se realiza din contractele de prestari 

servicii furnizare utilitati(energie electrica). 
 
   

  Obs. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. mai are in administrare si suprafata de 7.497,054 
mp reprezentand ”Depozit carburanti” pentru care prin adresa C.J. Dolj nr. 12106/14.11.2005, 
a fost dispusa indisponibilizarea la inchiriere in vederea realizarii unui master plan in acea 
zona.  

 
            
  

 
 
 

DIRECTOR  ECONOMIC 

 

ING. BURADA  NICOLAE 

 

 

Intocmit: 

Sef. Birou Administrare Patrimoniu, Contracte Economice 

Ec. MADULARU SORIN 



                                                                                      

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.                                                                              APROBAT                            
Serviciul: Furnizare Utilitati                                                           Administrator Unic - Director  General  
         

                                                                                                                  ING. NICOLI  MARIN 

 

                                                                              Anexa I.1.b 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind calculul veniturilor prezumate a se realiza in anul 2010  

din  alte activitati in S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  
 

b) Venituri din alte activitati: 1.199.740 lei, din care:    

   1. Venituri din livrare apa potabila, canalizare apa menajera si pluviala = 566.798 lei 
 

Avand in vedere preluarea in anul 2009 a infrastructurii “Statie de Pompare Treapta I” 
 precum si finalizarea in anul 2010, prin programul PHARE a noului inel interior de apa   
se preconizeaza , preluarea ca activitate a distributiei de apa potabila in ”Parcul  
Industrial Craiova” 
Se estimeaza din vanzarea apei potabile si canalizare apa menajera, urmatoarele  
venituri: 
 

                           - Volum de apa preconizat a se vinde in anul 2010 = 102.702 mc                                               
                         - Pret estimat de vanzare apa potabila catre locatarii din    ”Parcul             
                            Industrial Craiova”    5,26lei/mc; 

   Venit din vanzare apa potabila = 102.702 mc x 5,26 lei/mc = 540.212 lei    
- Volum de ape menajere si pluviale preconizat a se opera in anul 2010 =   
     102.702 mc  

    - Pret estimat de operare canalizare ape menajere si pluviale catre locatarii din ”Parcul  
         Industrial Craiova” = 0,26 lei/mc; 

Venit din operare ape menajere si pluviale = 102.702 mc x 0,26 = 26.586 lei  
    

      2. Venituri din servicii generale = 407.693 lei* 

 
     S.C. Parc Industrial Craiova S.A. va presta pentru locatari urmatoarele servicii generale:  

-  supraveghere video, paza si protectie patrimoniu;  
-  acces auto si pietonal; 
-  intretinere instalatii electrice forta si de iluminat; 
-  intretinere retele de apa, canalizare (menajera si pluviala);  

  -  intretinere drumuri de acces,drumuri interioare si exterioare, spatii verzi,inclusiv dezapezire 
 

Veniturile din serviciile generale prognozate pentru anul 2010 sunt de 407.693 lei 
pentru cota parte din spatiile de deservire comune in suprafata de 34.125 mp. 

*Aceste venituri se vor realiza functie de finalizarea negocierilor cu toti locatarii 

”Parcului Industrial Craiova” 
.Negocierile sunt conditionate de finalizarea programului PHARE ce se deruleaza pe 

amplasamentul Parcului Industrial cu finalizare iunie 2010. 

    

      3. Veniturile din alte activitati comerciale inclusiv incubarea afacerilor = 225.249 lei. 

 

                  DIRECTOR  TEHNIC                                               DIRECTOR  ECONOMIC 
 

               ING. MONTESCU  LIVIU                                            EC. BURADA  NICOLAE  

 

      Intocmit: Sef Serv. Furnizare Utilitati 
 

                Ing. Ungureanu  Dorian 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

privind criteriile de performanta ale Administratorului Unic-Director General 
Anexa la Contractul de administrare, mandat , stabilite in concordanta cu Bugetul 
de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.  

Specific S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este  administrarea patrimoniului 
privat al Judetului Dolj reprezentat de bunurile preluate de la SC Avioane Craiova 
SA in baza HG 727/2004 si atragerea investitorilor in acest amplasament. 

Prin aceasta activitate s-a urmarit crearea de noi locuri de munca si costuri 
minime pentru locatari, in conditiile unei activitati profitabile, S.C. Parc Industrial 
Craiova S.A. virand dividende in fiecare an de la infiintare. 

Pentru anul 2010 au fost programate venituri in suma de 2.517.576 lei si 
cheltuieli aferente de 2.503.976 lei, rezultand un profit brut prognozat de 13.600 
lei, un profit net de 5.000 lei, din care dividend in suma de 2.375 lei. 

Tinand cont de fundamentarea B.V.C.-ului pe anul 2010 si in conformitate 
cu O.U.G. nr. 79/2008, cu toate modificarile la zi, se considera sustenabile 
urmatoarele obiective si criterii de performanta pentru Administratorul Unic-
Directorul General: 

 
 

I.   OBIECTIVE  

    1. Profit net  5.000 lei 
    2. Numar mediu de salariati 41 
    3. Cheltuiala la 1000 lei venit 995  lei 
  

II.  CRITERII DE PERFORMANTA  

    1. Productivitatea muncii  35.400 lei/sal./an  
    2. Rata profitului net  0,18% 
    3. Perioada de recuperare a creantelor 90 zile 
    4. Perioada de rambursare a datoriilor 90 zile 
    5. Rata lichiditatii generale > 1,5 

 
 
 
 

 

ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL 

 

ING. NICOLI  MARIN 
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                                                                                        APROBAT 
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ANEXA  1 

La Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2010 

 

 

Criterii de Performanta  

ADMINISTRATOR UNIC – DIRECTOR GENERAL  

 

 

I. OBIECTIVE  

 

1. Profit net                                                                                                   5.000 lei 

 

2. Numar mediu de salariati                                                                                  41 

 

3. Cheltuiala la 1000 lei venit                                                                          995 lei       

 

 

II. CRITERII DE  PERFORMANTA 

 

1. Productivitatea muncii                                                                  35.400lei/sal/an 

 

2. Rata profitului net                                                                                      0,18 % 

 

3. Perioada de recuperare a creantelor                                                           90 zile 

 

4. Perioada de rambursare a datoriilor                                                           90 zile 

 

5. Rata lichiditatii generale                                                                             > 1,5 

 



S. C.PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A                                                    ANEXA nr.10 

J16/1510/2004, CIF: RO-16689999                                                              

STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI 

JUD. DOLJ, COD 207280 

 

 

                                                                                                           APROBAT A.G.A., 

 

                                                                                       Hot. Nr…….,A.G.O.A/……..…..2010 

 

 

                                                                                                        ANEXA NR. 2 / BVC 2010 

 

PROGRAM DE INVESTITII 2010 

 
 

Nr.  

crt. Denumire 

Valoare 

programata 

(lei) 

   A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL 

reprezentand: 

    

3.083.500,00 

    1. Lucrari de reabilitare,modernizare, amenajare imobile, spatii verzi, 

infrastructura si executie / preluare  elemente de investitii din parcelele 

inchiriate, care sunt necesare functionarii Parcului Industrial. 

   400.000,00 

2. Reabilitare si automatizare Statie de Pompare treapta I 60.000,00 

3. Utilaj pentru desfundarea retelelor de canalizare 12.500,00 

4. Utilaj pentru intretinerea si exploatarea instalatiei de iluminat exterior 200.000,00 

5. Amenajare sala multifunctionala 19.000,00 

6. Separari, contorizari, extindere utilitati in parcele  50.000,00 

7. Dotari 153.000,00 

8. Racorduri utilitati si/sau racord de evacuare ape epurate la emisar 1.379.000,00 

    9. Echipament pentru compensarea energiei electrice reactive 60.000,00 

  10. Sistem alimentare apa potabila cu captare subterana 750.000,00 

   B. EXTINDERE PARC INDUSTRIAL reprezentand: studiu de fezabilitate     

        si achizitie teren spre sud, vest si nord fata de actualul amplasament. 
20.000.000,00 

TOTAL  INVESTITII  A+B 23.083.500,00 

 

Nota:  

 Investitiile vor fi realizate din surse proprii si atrase, in limita fondurilor existente. 

 
 

             Director Tehnic,                                         DIRECTOR GENERAL,                                

           Ing. Montescu Liviu 

                                                                                  Ing. NICOLI MARIN 

 

             Director Economic, 

            Ec. Burada  Nicolae 

 

 

                  Intocmit, 

            Sef Birou Investitii 

            Ing. Melega Mircea 
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STAT  DE  FUNCTII     

SC Parc Industrial Craiova SA 
 

NR.

CRT 

FUNCTIA NIVEL 

STUDII 

NUMAR 

POSTURI 

   1. ADMINISTRATOR  UNIC -DIRECTOR  

GENERAL 

SUPERIOARE         1 

2 DIRECTOR  TEHNIC SUPERIOARE 1 

3 DIRECTOR  ECONOMIC SUPERIOARE 1 

 COMPARTIMENTUL JURIDIC   

4. CONSILIER  JURIDIC  SUPERIOARE 1 

 COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE   

5. ASISTENT  MANAGER SUPERIOARE 1 

6. COORDONATOR  S.S.M. SUPERIOARE 1 

 COMPARTIMENT  MARKETING, 

CONSULTANTA SI INCUBATOR DE AFACERI 

  

7. ECONOMIST  / INGINER /  MATEMATICIAN  SUPERIOARE 2 

 BIROUL  FINANCIAR  CONTABILITATE   

8. SEF BIROU   SUPERIOARE 1 

9. ECONOMIST, SUPERIOARE 1 

10. CASIER         MEDII 1 

 BIROUL ADMINISTRARE, GESTIONARE 

PATRIMONIU ,CONTRACTE ECONOMICE 

  

11. SEF BIROU  SUPERIOARE 1 

12. ECONOMIST/ INGINER SUPERIOARE 2 

13. ADMINISTRATOR MEDII 2 

 BIROUL TEHNIC INVESTITII,DEZVOLTARE   

14. SEF BIROU  SUPERIOARE 1 

15. INGINER SUPERIOARE 3 

 SERVICIUL FURNIZARE  

UTILITATI,REPARATII SI TRANSPORT AUTO 

  

16. SEF SERVICIU  SUPERIOARE 1 

17. INGINER SUPERIOARE 1 

  FORMATIE DE LUCRU MECANO-ENERGETIC   

18. SEF ECHIPA MEDII/GENERALE 1 

19. LACATUS /ELECTRICIAN/ INSTALATOR   MEDII/GENERALE 2 

20 SOFER MEDII/GENERALE 1 

21. MUNCITOR  NECALIFICAT 

 

MEDII/GENERALE 2 

 FORMATIE  DE  SUPRAVEGHERE  SI PROTECTIE 

PATRIMONIU( S.P.P.) 

  

22. AGENT SUPRAVEGHERE  MEDII/GENERALE 5 

 FORMATIE  DE  LUCRU  TREAPTA 1(TR..1)   

 23. MUNCITOR CALIFICAT MEDII/GENERALE 5 

  FORMATIE  DE  LUCRU  TREAPTA 2(TR.2)   

 24. MUNCITOR CALIFICAT MEDII/GENERALE        3 

                                                 TOTAL  POSTURI        41 

 

Nota:Statul de functii este acelasi cu cel din 2009 aprobat prin HCJD nr.26/26.02.2009 
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 ORGANIGRAMA     

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

 
TOTAL 41  APROBAT  A.G.O.A. 

 

Administrator Unic 
Conducere 1  

Executie 40  

 

 

I                     ACTIONARI 

ADUNAREA  GENERALA  

a 

ACTIONARILOR 

 

5 

 

  

COMISIA  DE  CENZORI     

 

 

3 

 

                                                                                                              

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

 

-  

 

II                CONDUCERE          ADMINISTRATOR  UNIC- 

DIRECTOR GENERAL 

 

C=1 

  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  III                 EXECUTIE  Compartimentul Resurse 

Umane 

E=2 

                                                                                                                                                                                   

Compartimentul Juridic    E=1 

 

DIRECTIA ECONOMICA 

------------------------------------------ 
DIRECTOR  ECONOMIC 

T=9 

C=3 

E=6 

 DIRECTIA TEHNICA 

------------------------------------- 
DIRECTOR  TEHNIC 

T=26 

C=3 

E=23 

 Compartimentul Marketing    

consultanta si incubare afaceri 

 

E=2 

                                                                                                                                               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatia M.E 

          E = 7 

 Formatie S.P.P. 

               E = 5 

 Formatie TR.1 

              E = 5 

 Formatie TR.2 

            E = 3 

 

Nota :Organigrama este aceeasi cu cea din 2009 aprobata prin HCJD nr.26/26.02.2009 

 

BIROUL 

FINANCIAR 

CONTABILITATE 

 

T=3 

C=1 

E=2 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL 

ADMINISTRARE 

GESTIONARE 

PATRIMONIU 

CONTRACTE  

ECONOMICE 

 

T=5 

C=1 

E=4 

 

 

 

 

 

 

BIROUL 

TEHNIC 

INVESTITII 

DEZVOLTARE 

 

T=4 

C=1 

E=3 

 

 

 

 

 

SERVICIUL 

FURNIZARE 

UTILITATI,  

REPARATII  SI 

TRANSPORT  AUTO 

 

 

T=21 

C=1 

E=20 
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S.C. Pentru Lucr[ri de Drumuri ]i Poduri Dolj  S.A.                 Aprobat CA 

Craiova, str.Drumul Jiului , nr.10                                                                                        

J16/163/1991 , CIF RO 10639878                                            24.03.2010 

Capital social subscris ]i v[rsat 4.272.130 lei 

Consiliu de Administra\ie 24.03.2010 

 
 

RAPORTUL   ADMINISTRATORILOR   PRIVIND : 
- ACTIVITATEA   DESF{}URAT{   #N   ANUL   2009 

- BILAN|UL   CONTABIL   #NCHEIAT   LA   31.12.2009 
 
Raportul a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii  

31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea nr.441/2006 si 
OUG nr. 82/2007, Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor publice 
nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu 
directivele europene, cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul 
ministrului economiei si finantelor nr. 2374/2007 si cu Legea 571/2003 
cu toate modificarile sale. 

Raportul prezinta activitatea desfasurata de S.C. P.L.D.P. DOLJ 
S.A. pe durata exercitiului financiar incheiat la 31.12.2009,  pozitia 
financiara a societatii, cele mai importante evenimente aparute dupa 
incheierea anului financiar  si perspectivele de dezvoltare.  

 

I. Prezentarea societatii 
 
1.1.  Indeplinirea conditiilor legale de functionare  

S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. este persoana 
juridica romana, fiind infiintata initial ca regie autonoma, in baza 
Legii15/1990  prin Decizia prefectului nr. 55/01.02.1991, transformata 
ulterior in regie autonoma de interes judetean prin Decizia 
109/30.09.1994 a Delegatiei Permanente a C.J. Dolj si apoi in baza 
O.U.G. 30/1997 si a hotararii Consiliului Judetean Dolj 23/1998 in 
societate comerciala organizata potrivit Legii 31/1990 republicata cu 
modificarile la zi. 

Societatea este inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Dolj 
sub nr. J16/163/1991 si functioneaza ca societate pe actiuni, fiind 
persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial. 

S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. este societate mijlocie. 
 

atoporiste
Typewritten Text
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1.2.  Actiuni, actionariat, capital social, patrimoniu  
S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut doi actionari, respectiv Judetul 

DOLJ prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA 
S.A.  

La data de 31.12.2009, conform Registrului Consolidat,  s-a 
inregistrat urmatoarea structura sintetica a actionariatului : 
� Judetul Dolj prin CJ Dolj 1.708.844 ACTIUNI 99,99953185% 
� S.C. Parc Industrial S.A.      8 ACTIUNI   0,00046815% 

TOTAL    1.708.852 ACTIUNI          100% 
corespunzatoare unui capital social de 4.272.130 lei divizat in 1.708.852 
actiuni nominative cu valoarea nominala de cate 2.5 lei fiecare. 

 
Societatea administra  la data de 31.12.2009 : 
A. Bunuri in proprietate - active imobilizate - de 3.472.366 lei din 

care terenuri (c.c) in suprafata de 88.961,76 m2 in valoare de 214.605,12 
lei. 

B. Bunuri ale Judetului Dolj in folosinta (extrabilantier) : 
a) Proprietate publica - 42 de drumuri aflate in administrarea societatii 

cu o lungime totala de 1084,5 km cu o suprafata aproximativa de 670 ha, 
din care 335 ha intravilan si 334 ha extravilan.  

b)  Proprietate privata: 
- Reciclator Wirtgen. 
- Cilindru compactor. 
- Laborator incercari 
- Echipaj mobil cantarire  
- Tractor mijlociu artilerie (senilat) – 2 buc. 
- Calculator P4 conectat in VPN a Consiliului Judetean Dolj. 
- Imprimanta Brother aferenta VPN 
- Masina de frezat FUW 
- Strung paralel SN 40x750  

 
1.3.  Obiectul de activitate al societatii  

 
Societatea are ca obiect principal de activitate intretinerea si 

repararea drumurilor si podurilor, cod CAEN 4211, pastrand in toata 
aceasta perioada neschimbat obiectul principal de activitate. 

 
1.4. Respectarea normelor si a reglementarilor financiar contabile 

 Conturile anuale pentru exercitiul financiar 2009 au fost intocmite in 
conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M.F. 
1752/17.11.2005.  
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 La evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare au fost 
respectate Reglementarile contabile conforme cu DIRECTIVA A -IV-a 
C.E.E.  

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct, 
condus de catre directorul economic. 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. 
Documentele justificative au fost inregistrate in contabilitate in mod 

cronologic si sistematic, respectandu-se contabilitatea de angajamente 
potrivit careia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand 
apar si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile 
financiare ale perioadelor la care se refera.  
 Pentru amortizarea activelor imobilizate, societatea a folosit metoda 
de amortizare liniara.  
 La intrarea in entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie 
sau cost de productie, iar la iesirea acestora din gestiune s-a utilizat 
metoda FIFO-“primul intrat-primul iesit”, fiind evaluate, de asemenea, la 
cost de achizitie sau productie. Prezentarea stocurilor in bilant a fost 
facuta la valoarea de achizitie sau productie, dupa caz, corectata cu 
ajustarile pentru deprecierea stocurilor, efectuate cu ocazia actiunii de 
inventariere anuala a patrimoniului.  
 
II. Management  

In cursul anului 2009, S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut la baza o 
structura formata din 3 nivele:  
- Adunarea Generala a Actionarilor; 
- Consiliul de Administratie; 
- Conducerea delegata (director general, director economic) 

Actionarii au fost reprezentati in AGA astfel: 
1) Judetul Dolj, persoana juridica de drept public, cu resedinta in 

municipiul Craiova, str. Unirii nr.19. 
2) S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., persoana juridica de 

drept privat cu sediul social in com Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. 
Dolj. 

In perioada 01.01.2009-25.05.2009, administrarea societatii a fost 
asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri: 

- administrator Bonciog Florin Gabriel – presedinte 
- administrator Mazilu Florin – membru 
- administrator Pantalia Petre - membru 
- administrator Iancu Diana Valy - membru 
- administrator Deca Marius Cristinel - membru, 

intre 25.05.2009 si 23.12.2009 de un Consiliu de Administratie format din 
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urmatorii membri: 
- administrator Bonciog Florin Gabriel – presedinte 
- administrator Vieru Laurentiu – membru 
- administrator Pantalia Petre - membru 
- administrator Iancu Diana Valy - membru 
- administrator Deca Marius Cristinel - membru, 

iar din data de 23.12.2009 de un Consiliu de Administratie format din: 
- administrator Adam Marian Catalin – presedinte 
- administrator Vieru Laurentiu – membru 
- administrator Pantalia Petre - membru 
- administrator Iancu Diana Valy - membru 
- administrator Deca Marius Cristinel - membru, 

 
Conducerea operativa a fost asigurata de 
1. Maciu Gheorghe, director general 
2. Rada Marcela, director economic 
3. Tecu Cornel, director tehnic 
In anul 2009, activitatea societatii s-a desfasurat sub stricta 

supraveghere a unei Comisii de cenzori, format din 3 membri: 
 - cenzor Hondor Gabriela – membru - expert contabil 
 - cenzor Ceana Mihaela – membru 
 - cenzor Rata Maria – membru 
  

 Din analiza registrului de sedinte ale Consiliului de Administratie 
pe anul 2009, a reiesit faptul ca toate sedintele au avut pe ordinea de zi 
stabilita de catre presedintele CA analiza: 

- rezultatelor economico-financiare ale societatii in luna si cumulat, 
pe baza balantelor si bilanturilor lunare.  

- fisa de urmarire a criteriilor si obiectivelor de performanta 
- gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta verificate 

si certificate de Comisia de Cenzori.  
- rapoartele serviciului productie privind realizarile fizice si valorice 

ale programului de lucrari,  
- aspecte legate de personal, protectia si securitatea muncii, 

managementul calitatii 
- alte aspecte privitoare la activitatea curenta si cea de perspectiva 

a societatii, inclusiv aprobarea unor propuneri ale conducerii delegate.  
In anul 2009, administratorii impreuna cu Directorul General, 

Directorul Economic si salariatii societatii au intreprins in principal 
urmatoarele actiuni importante: 



 

5 

1. Organizarea si gestionarea activitatii interne pe principiul 
profitabilitatii si prudentei 

2. Organizarea activitatii de intretinere si administrare a drumurilor 
judetene numai pe baza programelor transmise de C.J. Dolj. 

3. Desfasurarea actiunilor necesare pentru realizarea programului 
de investitii pentru anul 2009. 

4. Asfaltarea a 14,830 km de drumuri 
5. Plombarea a 201.588 mp drumuri 
6. Aprovizionarea a 3.391 mc material pietros 
7. Montarea a 876 table indicatoare si 680 stalpi sustinere.  
8. Reprofilari mecanice 371 km. 
9. Marcaje rutiere 202 km echivalenti. 

 
III. Evolutia activitatii societatii pe anul 2009  

Realizarile anului 2009, comparativ cu cele ale anului 2008 si cu 
cele din bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel: 

 
Grad de realizare  Exercitiu Financiar       

2009    (%)     fata de : Indicatori Realizari   
2008 

Preved. 
BVC Realizari An 2008 Preved. 

BVC 
- Cifra de afaceri neta 19686413 14650000 15963392 81,09% 108,97% 

- Venituri totale, d.c. 20123067 14700000 16185979 80,43% 110,11% 

- Venituri din 
exploatare 

19914566 14650000 16041504 80,55% 109,50% 

- Venituri financiare 208501 50000 144475 69,29% 288,95% 

- Cheltuieli totale, d.c. 19535744 14223500 15976623 81,78% 112,33% 

- Cheltuieli de 
exploatare 

19521263 14192500 15967401 81,79% 112,51% 

- Cheltuieli financiare 14481 31000 9222 63,68% 29,75% 

Rezultatul brut 587323 476500 209356 35,65% 43,94% 

Impozit pe profit 131630 76240 62539 47,51% 82,03% 

Rezultat net 455693 400260 146817 32,22% 36,68% 

 
Contul de profit si pierdere  

Valoarea cifrei de afaceri nete la sfarsitul perioadei ianuarie-
decembrie 2009 a fost de 15.963.392 lei, cu 18,91 % mai mica fata de cea 
realizata in aceeasi perioada a anului trecut.  

Veniturile totale au fost de 16.185.979 lei in conditiile in care 
cheltuielile totale au inregistrat valoarea de 15.976.623 lei, rezultand un profit 
brut de 209.356 lei, cu 64,35 % mai mic fata de cel inregistrat in aceeasi 
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perioada a anului trecut.  
Veniturile principale au fost reprezentate de veniturile obtinute din 

lucrarile de intretinere si reparatii drumuri si poduri, siguranta circulatiei. 
In ceea ce priveste cheltuielile de exploatare in valoare de 15.967.401 

lei, acestea detin 99,94% din cheltuielile totale inregistrate de societate la 
sfarsitul perioadei analizate. 

Analizate in structura lor, cheltuielile de exploatare au in general 
structura celor din anul trecut :  

 
31.12.2008 31.12.2009 

Posturi de cheltuieli 
Valoare % Valoare % 

Cheltuieli cu materiile 
prime,materiale si marfuri 12756730 65,35% 8928246 55,92% 

Cheltuieli cu energia si apa 168833 0,86% 119659 0,75% 

Cheltuieli cu personalul 4612312 23,63% 4940806 30,94% 

Ajustarea valorii imob.corporale si 
necorporale 333917 1,71% 566760 3,55% 

Alte cheltuieli din exploatare 1585918 8,12% 1227995 7,69% 

Ajustari privind activele circulante 132859 0,68% 877 0,01% 

Ajustari privind provizioanele -69306 -0,36% -34876 -0,22% 

TOTAL CHELTUIELI DE 
EXPLOATARE 19521263 100,00% 15967401 100,00% 

  

 Se constata ca se inregistreaza modificari structurale mai importante 
fata de anul 2008 la capitolele de cheltuieli cu materiile prime, materiale 
si marfuri si la cele cu personalul. 
 Pozitia financiara a societatii la 31.12.2009 care este data de 
relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale societatii, se 
prezinta astfel :  
 

Nr. 
crt. 

ELEMENTE DE 
PATRIMONIU DE ACTIV 

31.12.2008 31.12.2009 

ACTIVE IMOBILIZATE – 
total, d.c.: 

3678189 3472366 

  - imobilizari corporale 3600266 3468441 

 - imobilizari necorporale 13012 3925 

1. 

  - imobilizari financiare 64911 0 
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ACTIVE CIRCULANTE – 
total, d.c.: 

5640639 5463715 

      -   stocuri, din care: 749734 579506 

      - creante 528881 975670 

2. 

      - casa si conturi la banci 4362024 3908539 

3. CHELTUIELI IN AVANS 38960 25325 

4. TOTAL ACTIVE 9357788 8961406 

  
 

  
 
 
 
 

Activele imobilizate au scazut de la 3.678.189 lei la 3.472.366 lei 
la 31.12.2009 prin actiunea conjugata a actiunilor de casare, a 
amortizarii si a cresterii valorii imobilizarilor corporale prin achizitia unora 
noi sau prin reevaluarea unora din cele existente. 

Activele circulante au scazut cu 3,14% fata de anul precedent, in 
conditiile scaderii cifrei de afaceri de la 19.686.413 lei in 2008 la  
15.963.392 lei in 2009, scaderea  datorandu-se programului de productie 
propus si realizat in anul 2009. 

Stocurile au suferit o scadere cu 22,71%, pe componenta 
principala, respectiv «materii prime si materiale» fapt ce reflecta o 

Nr.
crt. 

ELEMENTE DE 
PATRIMONIU DE PASIV 

31.12.2008 31.12.2009 

CAPITALURI PROPRII – 

total,d.c.: 
6768482 7360660 

  - capital 4277500 4272130 

  - rezerve 2063579 2958273 

  - rezultat reportat -28290 -16560 

1. 

  - rezultatul exercitiului 455693 146817 

2. 

DATORII CE TREBUIE 

PLATITE INTR-O PERIOADA 

DE UN AN 

2065459 1157567 

3. 

DATORII CE TREBUIE 

PLATITE INTR-O PERIOADA 

MAI MARE DE UN AN 

26287 0 

4. Provizioane 47731 12855 

5. VENITURI IN AVANS 449829 430324 

6. TOTAL SURSE 9357788 8961406 
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politica justa in ceea ce priveste aprovizionarea cu materii prime si 
materiale. 

La capitolul “creante“ s-a inregistrat o perioada de recuperare  
creantelor la finele anului 2009 valoarea de 44,53 zile. 
 Datoriile totale ale societatii la 31.12.2009 erau de 2.091.746 lei fata 
de 2.079.785 lei la inceputul anului, aceste datorii avand acoperire in 
activele circulante ale societatii.  
 Prezentam in continuare cativa indicatori in urma rezultatelor 
economico financiare ale perioadei analizate:    

- Durata de imobilizare a creantelor 
 
 Media creantelor                  1.947.525 x 365 
------------------------ x 365 = -------------------------- =  44,530 zile  
   Cifra de afaceri                    15.963.392 
 

Recalculand durata de imobilizare a creantelor fara clienti incerti 
aceasta este: 
 
Media creantelor                  492.206 x 365 
------------------------x 365 = --------------------------- = 11,25 zile   
  Cifra de afaceri                    15.963.392 

 
Se impune o politica de recuperare a creantelor mai agresiva. 
- Durata de utilizare a surselor atrase 

       Datorii                              1.020.642 
------------------------x 365 = ---------------------- x 365 =   23,324 zile  
  Cifra de afaceri                   15.963.392 
 

Durata de utilizare a surselor atrase este de 23,324 zile in 2009, 
ceea ce indica faptul ca societatea lucreaza pozitiv pe credit furnizor. 

- Indicatori de rentabilitate 
a) Rentabilitatea economica 
 
       Profit net                  146.817 x 100 
--------------------x 100 = -------------------------- =  1,64 %  
     Total activ                     8.961.406  
b) Rentabilitatea financiara 
   
     Profit net                           146.817 x 100 
-------------------------x 100 = ---------------------------- =  1,99%  
  Capitaluri proprii                     7.360.660 
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Rentabilitatea financiara inregistreaza o valoare buna  datorita 
valorii profitului net. 

Indicatorii de lichiditate calculati la nivelul anului 2009 
inregistreaza urmatoarele valori : 

• Indicatorul lichiditatii curente  = active curente / datorii curente 
= 4,72 fata de 2,73 in anul 2008 

• Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente – stocuri ) / 
datorii curente = 4,22 fata de 2,37  in anul 2008 

Analiza statica a echilibrului financiar pune in evidenta structura 
financiara a intreprinderii, cu limitarea ca, bilantul ofera o reprezentare a 
patrimoniului la un moment dat. 

Fondul de rulment calculat ca diferenta intre capitalul permanent si 
activele imobilizate nete este pozitiv, valoarea acestuia fiind de 
3.888.294 lei la nivelul anului 2009 

Capitalul permanent asigura finantarea integrala a imobilizarilor 
nete, excedentul fiind utilizat pentru acoperirea financiara a unei parti din 
activele circulante. 

Inventarierea patrimoniului societatii s-a facut la sfarsitul anului cu 
respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 – republicata si a 
Normelor Ministrului finantelor publice nr. 1753/22.11.2004 privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.    
 In concluzie,  in anul 2009 au fost inventariate toate gestiunile si 
rezultatele inventarierii au fost incluse in situatiile financiare ale anului 
2009.  
 Obiectivele si criteriile de performanta aferente exercitiului  financiar 
2009, au fost indeplinite astfel: 

 
- Conducerea delegata  

  

  

CRITERII DE PERFORMANTA Prevederi Realiz[ri 
Grad de 
@ndeplinire 

(%) 

1 Rata profitului net 2,730 0,920 33,70% 
2 Productivitatea muncii 63147,000 72561,000 114,91% 

3 
Perioda medie de recuperare a 
creantelor 90,000 44,530 49,48% 

4 
Perioada de rambursare a datoriilor 
- medie 90,000 23,324 25,92% 

5 
Consumul specific de combustibil 
conventional 15,520 10,158 65,45% 

6 Consumul  specific de cribluri 0,482 0,385 79,88% 

7 
Consumul  specific de nisip 
concasaj 0,180 0,361 200,56% 
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8 Consumul  specific de nisip natural 0,131 0,076 58,02% 
9 Consumul  specific de filer 129,000 78,137 60,57% 
10 Consum  specific de bitum 71,700 64,835 90,43% 
11 Consum  specific de emulsie 1,200 1,317 109,75% 

12 
Consum  specific de mixtura 
asfaltica 94,000 100,500 106,91% 

13 Consum  specific vopsea marcaj 50,430 50,606 100,35% 
14 Lichiditatea generala 2,000 4,720 236,00% 
15 Rotatia stocurilor 20,000 25,735 128,68% 

Grad global de indeplinire a criteriilor de performanta 129,338%  

 
IV. Evaluarea nivelului tehnic al societatii 

SC PLDP DOLJ SA a dispus in anul 2009, ca urmare a achizitiilor 
de utilaje din anul 2008, de o dotare satisfacatoare cu utilaje specifice 
activitatii de asternere a mixturii asfaltice. 

In ceea ce priveste activitatea de productie a mixturii asfaltice, 
societatea a realizat in anul 2009 modernizarea statiei de asfalt IMA45 
si a sediului de la baza de productie Cernele unde s-a amenajat si 
laboratorul de analize si determinari, tot aici montandu-se si un cantar 
bascula pentru a măsura greutatea materialelor care intră şi ies din 
procesul de producŃie al formaŃiei. 

Societatea are o dotare deficitara in ceea ce priveste activitatea de 
transport (a materiilor prime, materialelor, produselor finite si a 
personalului muncitor) si in cea de deszapezire (utilaje specifice activitatii 
de deszapezire)  

In anul 2009 s-a realizat canalizarea din curtea A.U.T. in vederea 
colectarii apelor pluviale si separarea lor de cele reziduale (lubrefianti si 
carburanti, produse chimice), modernizarea corpului B de la sediul 
societatii si reabilitarea instalatiei electrice de la hala de reparatii auto si 
utilaje din cadrul AUT.  

Consiliul de administratie si directorii s-au preocupat in anul 2009 
pentru mentinerea unor conditii optime de lucru si pentru atragerea de 
surse de finantare in vederea sustinerii unui programului de investitii 
astfel incat societatea sa poata aborda administrarea si intretinerea 
drumurilor judetene cu o dotare tehnica corespunzatoare realizarii 
obiectului sau de activitate cu costuri mai mici, o calitate sporita si in mod 
eficient. 

  
V. Finantare 
 In anul 2009 finantarea activitatilor de productie si lucrari executate, 
servicii prestate sau activitatile de investitii s-au efectuat din surse proprii 
(contractuale).  
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VI. Surse de aprovizionare 
Principalele surse de aprovizionare sunt de piata interna fiind 

contractate pe baza de licitatii organizate prin Bursa de marfuri. 
 
VII. Evaluarea aspectelor legate de personal, nivelul de pregatire al 
personalului, protectia si securitatea muncii  

La finele anului 2009, numarul de salariati era de 210.  
Numarul mediu de salariati cu care societatea si-a desfasurat 

activitatea pe parcursul anului a fost  220.  
Cheltuielile totale cu munca vie au fost de 4.940.806 lei, din 

care salariile si indemnizatiile brute ale salariatilor au fost de 
3.835.160 lei. In politica de personal, s-a urmarit si se urmareste in 
continuare, atragerea de personal tanar si, de preferinta, calificat. 

Au fost stabilite masuri corespunzatoare de asigurare a conditiilor 
de securitate si sanatate in munca in functie de riscurile profesionale pe 
ocupatii si locuri de munca. 

Raporturile  dintre  manageri  si  salariati  se  bazeaza  pe  
comunicare,  implicare  si  spirit  de  echipa, respectandu-se regulile si 
procedurile de lucru stabilite prin ISO 9001/2001, manualul de audit 
intern, fisa postului si regulamentul intern, fara a exista elemente 
conflictuale deosebite.  
 Din personalul angajat in societate la finele perioadei, 13,81%-
personal  cu  studii  superioare,  10,95% - personal  cu  studii  medii  de  
specialitate, 64,76%  - personal calificat, 10,48% - personal necalificat.  
 Raporturile cu salariatii sunt reglementate de legislatia in vigoare 
si de CCM pe unitate. 
 
VIII. Evaluarea riscurilor 

Pe parcursul anului, au existat riscuri diverse, dar acestea cu unele 
exceptii (de neincasare a facturilor), au fost previzibile si gestionate 
corespunzator de conducerea societatii, situatie care nu a generat 
costuri suplimentare substantiale. 

In ceea ce priveste riscul specific, protectia se asigura printr-o 
monitorizare atenta a costurilor, a lichiditatii, a gradului de indatorare, a 
asigurarii cu materiile prime si materialele necesare desfasurarii 
activitatii si prin preocuparea permanenta pentru cresterea cifrei de 
afaceri. 

Totusi pe parcursul anului 2010 se vor mentine unele riscuri precum: 
- volatilitatea preturilor de la motorina, materiale de masa, bitum, emulsie, 
energia electrica, gaz metan. 
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- riscuri legate de scumpirea creditelor datorita politicii monetare interne si 
turbulentelor de pe piata financiara internationala, care trebuie 
preintampinate de la contractare  
- riscuri de lipsa disponibilitatilor banesti, care se vor asigura prin 
cresterea operativitatii incasarilor 
- lipsa de predictibilitate privind cursul valutar si rata de inflatie; 
- riscuri legate de concurenta acerba, de multe ori neloiala, pe segmentul 
de piata in care actioneaza societatea (intretinerea si repararea drumurilor 
judetene). 
 
IX. Politica privind protectia mediului 

S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. isi propune intensificarea preocuparilor 
privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus 
de standardele internationale si europene. 

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective :  
- crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea 
continua a sistemului de Management de mediu prin asigurarea 
resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare 
mentinerii politicii de  mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.  
-  identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate 
tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru 
asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin:  
- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in 
conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;  
- ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate ; 
- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera; 

In cursul anului 2009 s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a 
celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se 
acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.  
 
X. Informatii asupra evolutiei probabile a activitatii intreprinderii  

Pentru anul 2010 se va actiona pe urmatoarele directii :  
- continuarea procesului de retehnologizare a procesului de productie, de 
crestere a productivitatii muncii, si a calitatii produselor si serviciilor, avand 
ca scop cresterea gradului de siguranta in circulatia pe drumurile judetene 
administrate contractual de societate 
- crearea unui microclimat propice activitatii pentru toti salariatii societatii  
- utilizarea eficientă a activelor societăŃii;  
- creşterea performanŃelor de ansamblu ale societăŃii, prin realizarea 
indicatorilor de performanta: gradul de indatorare al societatii, viteza de 
rotatie a debitelor/creditelor;  
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- urmarirea lunara a executiei prevederilor Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli al societatii precum si a cashflow-lui realizat si bugetat;  
- realizarea de noi investitii din surse proprii sau surse atrase care sa 
asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor judetene 
concomitent cu cresterea continua a standardului estetic si de confort al 
cailor de rulare  

Toate directiile preconizate au drept scop dezvoltarea societatii pe 
termen lung, cresterea cifrei de afaceri, a profitului,  asigurarea  de  
conditii de munca si a unui microclimat corespunzator pentru toti 
salariatii.  

 
XI. Repartizarea profitului 

In sensul prevederilor punctului 62(1) din Reglementarile contabile 
conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, 
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 
societatea nu a identificat evenimente ulterioare datei bilantului. 

De asemenea, nu a fost cazul inregistrarii unor venituri si cheltuieli 
extraordinare. 

Profitul impozabil s-a determinat respectand prevederile legale in 
vigoare.  

Consiliul de administratie propune ca profitul net in valoare de 
146.817 lei sa fie repartizat astfel: 

 

 Destinatia Suma 

Profit net de 
repartizat 

- 146.817 

- rezerva legala Acoperirea eventualelor 
pierderi 

20.008 

- acoperire erori 
cont. 

  

- alte rezerve Dezvoltare proprie 51.422 
- dividende Consiliul Judetean Dolj si 

S.C. Parc Industrial 
Craiova S.A. 

64.276 

C.J.Dolj 64.275.70 
S.C. Parc Industrial 
Craiova S.A. 

0,30 

              - impozit 0,03 

        din care: 

              - dividend de plata 0,27 
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Suma de 64.275,70 lei ce se cuvine actionarului C.J. Dolj drept dividend 
pe anul 2009 se va diminua cu suma de 2.056 lei, ce reprezinta remuneratiile 
mandatarilor, platite de S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. in anul 2009. 
 
XII. Propunerile Consiliului de Administratie 
1. Aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2009, compuse 
din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor 
proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative;  
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2009 si fixarea 
dividendului la valoarea de 0,037613555 lei/actiune, conform Notei de 
repartizare a profitului anexate, inclusiv lasarea acestuia la dispozitia 
societatii ca aport in numerar la capitalul social pentru completarea 
surselor proprii de finantare 
3. Consiliul de Administratie solicita Adunarii Generale a Actionarilor 
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al 
anului 2009, avand in vedere Raportul Comisiei de cenzori. 
 
 

 
 
 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE 
 

ADAM MARIAN C{T{LIN 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU  
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 
 
 

NOTA 7 
 
 
 
 
 

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 
 
 
 
 
 

 Capitalul social subscris este de 4.272.131 lei, reprezentand un numar de 
1708852 actiuni emise, fiecare avand valoarea de 2,50 lei . 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR       INTOCMIT  
MACIU GHEORGHE                                                            RADA  MARCELA 
 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU  
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 

NOTA 8 
 
 
 

INFORMARE PRIVIND SALARIATII, 
 ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 

 
 
 

 Pe parcursul anului financiar 2009, societatea a fost condusa de directori 
mandatari, avand Directorul General un venit brut de 66.678 lei iar Directorul 
Economic un venit brut de 64.925 lei . 
 Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor pe parcursul exercitiului 
financiar. 
 Numarul mediu de salariati, la nivelul anului financiar 2009 a fost de  220    
salariati. 
 Salariile brute ale salariatilor la nivelul anului financiar au fost de 3.835.160 lei. 
 Intreprinderea a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariati dupa 
cum urmeaza: 

- asigurari sociale 20,8%  - 797.713 lei 
- sanatate 5,2 %   - 199.428 lei 
- somaj 0,5 %   -   19.176 lei 
- fd acc boli prof 0.242%  -     9.281 lei 

 
                     TOTAL                   1.025.598 lei 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR        INTOCMIT 
MACIU GHEORGHE                                                          RADA MARCELA 
 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU  
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 
 

NOTA 9 
 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 
 
 
 

1. INDICATORI DE LICHIDITATE 
  

- Indicatorul lichiditatii curente: 
Active curente   =   5.463.715  LEI    = 4.72 
Datorii curente       1.157.567 LEI 

  
 

- Indicatorul lichiditatii imediata : 
Active curente-stocuri    =  4.884.209 LEI  = 4,22 
       Datorii curente              1.157.567 LEI 
 
 

2. INDICATORI   DE ACTIVITATE 
 
 

- Viteza de rotatie a stocurilor: 
 
Costul vanzarilor  =  15.967.401  LEI  =  25.73 
Stocul mediu                620.462 LEI 
 
 
- Viteza de rotatie a debitelor – clienti 
 
Sold mediu clienti  x 365 =  1.947.525 LEI x 365 = 44.53  
Cifra de afaceri                          15.963.392 LEI 
 
 
- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori 
 
Sold mediu furnizori  x 365 =   1.020.642 LEI   x 365 = 23.34 
Achizitie de bunuri                        15.963.392 LEI 
 
 
- Viteza de rotatie a activelor totale 
 
Cifra de afaceri = 15.963.392 LEI = 1,79 
Total active           8.961.406 LEI 
 



 
3. INIDICATORI DE PROFITABILITATE 
 
 

- Rentabilitatea capitalului propriu 
 
Profit brut realizat x 100 = 209.356 LEI x 100 = 2.84 
       Capital propriu              7.360.660 LEI 
 
- Marja bruta din vanzari 
 
Profit brut din vanzari  x 100 =    74.103 LEI       x 100 = 0.46 
Cifra de afaceri                            15.963.392 LEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL       INTOCMIT 
MACIU GHEORGHE                                                             RADA MARCELA 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU  
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 
 

NOTA 10 
 
 
 
 

ALTE INFORMATII 
 
 
 

 S.C. L.D.P. DOLJ S.A. are sediul in Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, fiind 
inregistrata la Registrul comertului sub nr. J16/163/1991. 
 Activitatea principala a societatii este CONSTRUCTII SI REPARATII 
DRUMURI, Cod CAEN 4211 
 Total profit impozabil la nivelul exercitiului financiar 2009 este de 362221 lei, 
pentru care s-a calculat un impozit pe profit 57956 lei. 
 Cifra de afaceri neta este de 15963392 lei, rezultata numai din activitatea de 
prestari servicii. 
 La sfarsitul exercitiului financiar 2009 totalul capitalurilor proprii a fost de 
7360660lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ADMINISTRATOR             INTOCMIT 
EC MACIU GHEORGHE              EC RADA MARCELA  
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S.C. Pentru Lucr[ri de Drumuri       Aprobat @n ]edin\a 
]i Poduri Dolj  S.A.       C.A. din 24.03.2009 
Craiova, str.Drumul Jiului , nr.10 
J16/163/1991 , CIF RO 10639878 
Capital social subscris ]i v[rsat 4.272.130 lei 
Consiliu de Administra\ie 24.03.2009 

 
 

NOT{  
privind propunerea de repartizare a profitului  
aferent anului 2009 ]i fixarea dividendului 

 
 

Av`nd @n vedere urm[toarele elemente de venituri ]i cheltuieli din 
bilan\ul anului 2009 

1. total venituri = 16.288.610 lei 
2. total cheltuieli = 16.066.399 lei (f[r[ imp.profit ]i provizion) 

- Profit contabil brut        222.211 lei  
3. Impozit pe profit de plata          62.539 lei  
Profit net                   159.672 lei 

   Total deduceri       -  489.943 lei  
   Total chelt. nedeductibile             +  705.347 lei 
 Profit impozabil                  375.076 lei 
 Impozit pe profit datorat 16%            60.012 lei 
 Sponsorizare            -         0 lei 
 Impozit de plat[                 60.012 lei 

- profit net  (de repartizat-provizion- cont 121) =    146.817 lei  
- impozit pe profit de plata        =      62.539 lei 
- profitul brut      =    209.356 lei 
Profitul contabil =Profitul brut + provizion  =    222.211 lei 
Rezerva legal[ - 5% din 222.211   =      11.111 lei 

        50%( profit net-rez.legal[+provizion)   =      64.276 lei 
 
Consiliul de Administra\ie v[ propune s[ aproba\i: 
 

1. repartizarea profitului aferent anului 2009 @n sum[ total[ de 
146.817 lei si fixarea dividendului  astfel: 
 
-   11.111 din profitul contabil pentru fondul de rezerv[ legal[ 
-   20.008 acoperire pierderi 
-   64.276 dividende de repartizat  
-   51.422 pentru alte rezerve (completarea surselor proprii de 

finan\are)  
 

 

atoporiste
Typewritten Text
ANEXA NR. 3
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Fixarea dividendului: 
 
Dividend de repartizat   =   64.276 lei 
Num[r de actiuni:    =     1.708.852 actiuni 
Dividend / actiune: 64.276/1.708.852 = 0,037613555 lei 
 

Dividendul aferent anului 2009, @n sum[ total[ de 64.276 lei, se 
cuvine celor doi ac\ionari astfel: 

 
a. C.J. DOLJ - dividend brut   -  64.275,70 lei 

1.708.844 actiuni x 0,037613555 lei/actiune = 64.275,70 lei 
Not[: #n conformitate cu art.36, alin 4. din Legea 571/2003 
societatea nu va calcula ]i re\ine impozit pe dividendul datorat 
C.J.Dolj, deoarece acesta nu se datoreaz[. C.J. Dolj a fost un 
ac\ionar ce de\ine peste 10% din participa\iunile ac\ionarilor la 
capitalul social @n ultimii 2 ani (reglementare introdus[ @n Codul 
Fiscal ca urmare a ader[rii Rom`niei la U.E.) 

 
Din suma de 64.275,70 ce se cuvine CJ Dolj drept dividend de plata 

pe anul 2009 se retine suma de 2.056 lei, ce reprezint[ indemniza\ia 
@mputernici\ilor pl[tite de S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. conform Contractului de 
mandat (anexa nr.1 la HCJD nr.101/2008), astfel: 

- total indemnizatii achitate in anul 2009 pentru imputernicitii C.J.Dolj 
in AGA la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A.= 2.056 lei. 

Rest de plat[: 
64.275,70- 2.056 = 62.219,70 lei 
 

b. S.C. PARC INDUSTRIAL S.A. 
 8 actiuni x 0.037613555 lei/actiune = 0,30 lei  
 impozit / dividend = 0,30 x 10% = 0.03 lei. 

rest de plata = 0,30 - 0,03 = 0,27 lei 
 

 
2. s[ l[sa\i la dispozi\ia societ[\ii suma de 62.219,70 lei (rest plat[ 
dividend C.J.Dolj) ca aport @n numerar la capitalul social al 
societ[\ii pentru completarea surselor de finantare.   

 
 
 

Pre]edinte Consiliu Administra\ie 
Adam Marian C[t[lin 



S.C. PENTRU LUCRARI DE DRUMURI

SI PODURI DOLJ S.A.

1 2 3 4 5
I .VENITURI TOTAL-din care: 1 14700000 12739075 86,66

  1.Venituri din exploatare 2 14650000 12689075 86,61

                              din care:

        -venituri din lucrari de intretinere si reparatii 

drumuri judetene, realizate pentru C.J.Dolj 3 9327730 11008403 118,02

       -venituri din realizarea de lucrari de drumuri 

si prestari de servicii pentru diversi terti (inclusiv 

licitatii C.J.Dolj)
4 5322270 1680672 31,58

  2.Venituri financiare 5 50000 50000 100,00

  3.Venituri exceptionale 6 x x x

II.CHELTUIELI TOTAL-din care: 7 14223500 12700095 89,29

  1.Chelt. pt. expl. total –din care: 8 14192500 12693095 89,44

     a).chelt. materiale 9 7859678 6872828 87,44

     b).chelt. cu personalul total 10 5379026 5069583 94,25

                     din care: 

          -salarii brute- total - din care: 11 4197288 3939180 93,85

                    - salarii de baza 12 2929671 3023688 103,21

                    - sporuri 13 789087 748452 94,85

                    - prime 14 478530 167040 34,91

          -C.A.S. 15 856237 819349 95,69

         - contrib. concedii 16 35677 33483 93,85

          -ajutor somaj 17 20756 19670 94,77

          - c.fd. gar. creante salariale 18 10379 9835 94,76

          -contrib. sanatate 19 218259 204837 93,85

          -fd. accidente munca si boli pr. 20 10046 9533 94,89

         - fond handicapati 21 30384 33696 110,90

        - alte chelt. cu personalul (depl.externe) 22 x x x

      c).chelt.expl. priv. amortizarea 23 602000 539400 89,60

      d).chelt.sociale 24 83946 78784 93,85

      e).chelt. protocol 25 25000 20000 80,00

Vizat C.A.

Data 24.03.2010

APROBAT A.G.A.

Data........................

Procent   
%

I n d i c a t o r u l
Nr. 
rd.

B.V.C.   
2009

B.V.C.   
2010

Pre]edinte

Adam Marian C[t[lin

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 

pe anul 2010

atoporiste
Typewritten Text
ANEXA 4



      f).chelt.recl.publicitate 26 3000 500 16,67

      g).chelt.cu sponsoriz. 27 9500 2000 21,05

      h).tichete de masa 28 230350 110000 47,75

      i).alte cheltuieli 29 x x x

  2.Cheltuieli financiare 30 31000 7000 22,58

  3.Cheltuieli exceptionale 31 x x x

III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 32 476500 38980 8,18

               din care:          - rezerve legale 34 23825 1949 8,18

V. ACOPERIRE PIERDERE ANI PRECEDENTI 35 x x x

VI. IMPOZIT PE PROFIT 36 76240 6237 8,18

VII.PROFIT DE REPARTIZAT - total 37 400260 32743 8,18

                   din care:

      a) rezerve legale 38 23825 1949 8,18

      b) provizion participare salariati la profit 39 37644 3079 8,18

      c) dividend 40 188218 15397 8,18

      d) alte rezerve (profit nerepartizat) 41 150573 12318 8,18

VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

        total- din care:

   1.surse proprii 43 2192891 2069888 94,39

   2.dividende C.J . Dolj ramase la disp. soc. 44 238656 70000 29,33

   3.credite bancare 45 x x x

   4.alte surse 46 x x x

 - investitii inclusiv cele in curs la finele anului 48 2405522 2112158 87,80

     -rambursari  aferente creditelor, din care: 49 26025 27730 106,55

                cheltuieli cu dobanda 50 3266 1180 36,13

X.REZERVE TOTAL  -din care: 51 174398 14267 8,18

     -rezerve legale 52 23825 1949 8,18

     -rezerve statutare 53 x x x

     -alte rezerve  54 150573 12318 8,18

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

                     din care:

   1.Venituri totale de exploatare 55 14650000 12689075 86,61

   2.Cost aferent volumului de activit. 56 14192500 12693095 89,44

   3.Nr. progr. de personal la finele anului 57 232 232 100,00

   4.Nr. mediu de personal 58 232 232 100,00

2139888 88,01

8,18

2139888 88,0142

IX.CHELT. PENTRU  INVESTITII                                           

total –din care:
47 2431547

2431547

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE            

POTRIVIT LEGII - total
33 23825 1949



   5.Fond salarii total- din care : 59 4197288 3939180 93,85

        -fd. sal. afer. personal cu CIM 60 3974934 3805776 95,74

        - fd. indemnizatii C.A., C.C. 61 45984 5184 11,27

        - fd. sal. aferent cond. cu contr.de mandat 62 128220 128220 100,00

       - fd. premiere a cond. cu contr.de mandat 63 48150 x x

    6.Castig mediu lunar /salariat 64 1428 1367 95,73

    10.Plati restante total din: 68 114019 2281 2,00

         -preturi curente 69 114019 2281 2,00

         -preturi comparate 70 105019 2093 1,99

     11.Creante restante –total din : 71 315822 10869 3,44

         -preturi curente           72 315822 10869 3,44

         -preturi comparate 73 290893 9974 3,43

    7.Prod. muncii pe total pers. mediu ( lei ) in 

preturi curente

    8.Prod. muncii pe total pers. mediu  (lei ) in 

preturi comparate
66

65

997
    9.Cheltuieli totale  la 1.000 lei venit total         

(ch. tot.  X   1.000 )/venit total

86,3

63147 86,61

58162 50192

        ec. MACIU GHEORGHE                                              ec. RADA MARCELA

          DIRECTOR GENERAL                                            DIRECTOR ECONOMIC             

103

54694

67 968
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S.C. P.L.D.P. Dolj SA 

Aprobat CA 24.03.2010 
            Pre]edinte 

 
   Adam Marian C[t[lin 

 

 
N  O  T  Ă 

de fundamentare B.V.C. pe anul 2010 
 
 Proiectul B.V.C. pe anul 2010 al S.C. P.L.D.P. Dolj S.A., structurat pe 
capitole, se prezintă astfel : 
 
 I. VENITURI  TOTALE    - 12.739.075 lei 

- din care, pe surse de venituri : 
 
1. Venituri din lucrări de întreŃinere şi 

reparaŃii drumuri judeŃene, realizate 
pentru C.J. Dolj     - 11.008.403 lei 

 
2. Venituri din realizarea de lucrări de 

drumuri şi prestări de servicii pentru  
diverşi terŃi (inclusiv licitaŃii C.J. Dolj) -  1.680.672 lei 

 
 3. Venituri financiare    -       50.000 lei 
 
 II. CHELTUIELI  TOTALE   - 12.700.095 lei 

- din care, pe capitole de cheltuieli : 
 

1. La   capitolul   materiale,  a  fost  prevăzută  o  cheltuială  de 6.872.828 
lei, ce reprezintă 54,127% din total cheltuieli, stabilită pe baza ponderii 
cheltuielilor realizate în anul 2009. 

 
2. La capitolul cheltuieli cu personalul, a fost prevăzută suma de 

5.069.583 lei. Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.939.180 lei, au fost 
determinate pe baza salariilor personalului, după cum urmează : 

- salarii personal cu C.I.M., din care :  - 3.805.776 lei 
  - salarii de bază     - 3.023.688 lei 
  - sporuri      -    748.452 lei 
  - prime      -    167.040 lei 
  - fond salarii conducere delegată  -    128.220 lei 

- fond premiere conducere delegata  -               0 lei 
- remuneraŃii C.A. + cenzori   -        5.184 lei 

  - Total salarii     - 4.072.584 lei 
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3. Cheltuielile cu amortizarea, sunt de 539.400 lei, reprezentănd o 
scadere cu 10,40 % faŃă de anul 2009, datorită mijloacelor fixe casate în 
anul 2009 si a celore trecute in conservare sezoniera. 

4. Cheltuielile sociale, prevăzute de Legea nr.571/2003 şi C.C.M. la 
nivelul societăŃii, se ridică la suma de 78.784 lei aferentă procentului de 
2% aplicat la cheltuielile cu salariile. 

5. Cheltuielile de protocol,au fost bugetate  cu suma de 20.000 lei. 
6. Cheltuielile de reclamă şi publicitate, au fost bugetate cu suma de 500 

lei. 
7. Pentru cheltuielile cu sponsorizarea a fost prevăzută suma de 2.000 

lei, ce va fi folosită potrivit legii. 
8. Cheltuiala cu tichetele de masă au fost bugetate cu suma de 110.000 

lei. 
9. Pentru cheltuielile financiare, s-a estimat o  sumă de 7.000 lei. 
10. Alte cheltuieli -  nu s-au prevazut. 

 
 III. REZULTATUL  BRUT  
  
 1. PROFIT  BRUT     -        38.980 lei 
 din care : 
  - impozit pe profit    -          6.237 lei 
 2. PROFIT DE REPARTIZAT   -        32.746 lei 
 din care: 
  - rezerve legale    -          1.949 lei 
  -provizion pana la 10% pt.  -          3.079 lei 
                    participarea salariatilor la profit 
  - dividente CJ(50% din prof.de rep) -        15.397 lei 
                   - profit nerepartizar(alte rezerve) -        12.318 lei 
 IV. SURSE  DE  FINANłARE  A  

      INVESTIłIILOR – total   -   2.139.888 lei 
  - din care : 
          1. Surse proprii    -   2.069.888 lei 
       2. Dividende CJ Dolj ramase la  
  dispozitia societatii   -        70.000 ei 
  

Sursele de finanŃare vor fi folosite pentru dotarea societăŃii, conform 
programului de investiŃii pentru anul 2010, în limita fondurilor existente. 

Aceste investitii vor permite societatii ca in anul 2010 sa se relanseze in 
cursa pentru realizarea la standarde de calitate a administrarii drumurilor judetene.  
 Precizam faptul ca la capitolul venituri, acestea reprezinta 86,66% fata de 
prevederile anului 2009 datorita faptului ca in momentul de fata veniturile propuse 
a fi realizate de la terti au caracter incert, societatea avand un portofoliu de 
contracte doar pentru valoarea de aproximativ 1.000.000 lei, urmand ca in functie 
de licitatiile care vor aparea la lucrarile specifice activitatii noastre, prin participare, 
sa putem majora aceste venituri. 
 Anexăm la prezenta notă, proiectul B.V.C. pe anul 2010. 
 
 DIRECTOR  GENERAL,                     DIRECTOR  ECONOMIC, 
           Ec. Mâciu  Gheorghe                              Ec. Rada  Marcela 



ORGANIGRAMA SOCIET{|II COMERCIALE PENTRU LUCR{RI DE DRUMURI
}I PODURI DOLJ S.A.

31.03.2010

Ac\ionariat = 2

N1 - Administrare

N2 - Conducere = 2

N3 - Execu\ie = 232

          si control = 8

METRO-
LOGIE

1

ADUNAREA GENERAL{                      2
A AC|IONARILOR

CONSILIU ADMINISTRA|IE               5
             Pre]edinte                         1

         CONDUCERE                     2
   DIRECTOR GENERAL             1
  DIRECTOR ECONOMIC           1

       COMISIA DE
        CENZORI                3

DIRECTIA TEHNICA SI 
DE PRODUCTIE
DIRECTOR

SECURITATE 
}I S{N{TATE 
#N MUNC{, 
SIT.URG, 

MEDIU,MEDI-
CINA MUNCII

2

SERVICIUL
TEHNIC

PROD.-DEZ.
AUTORIZARE
CONTRAVENTII

3

BIROU
EXPLOATARE

UTILAJ
TRANSPORT

3

SERVICIUL
FINANCIAR
CONTABILI-
TATE

ANALIZE
ECONOMICE

8

COMP.
RESURSE
UMANE

INSTRUIRE
PERSONAL
SALARIZARE

2

COMP
PRE|
DE 
COST

2

RMC

1

CTC
LAB

2

LOT
BAILE}TI

24         21     3

LOT
PLENI|A

27       24       3

LOT
VALEA 

STANCIULUI

26        23       3

LOT
I}ALNI|A

27      24        3

LOT
LAZU

33         30        3

    TOTAL                        DIN CARE
PERSONAL             
de execu\ie          MUNCITORI           TESA
     
          232                    163              69(13-paz[) 

S.
C
. P
EN
T
R
U
 L
U
C
R
{
R
I D
E D

R
U
M
U
R
I }I PO

D
U
R
I S.A

.

BIROU 
PROIECTARE  

4

COMP.
MARKETING
CONTRAC-
TARE

APROVIZIO-
NARE

4

     BAZA DE 
     PRODUCTIE 
       CERNELE

     12       7         5

  COMP.
 EMCATR-
   AVTR

        3

  CONS.

JURIDIC

      
      2

COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV
SECRETARIAT

PAZA

7

           ATELIER
            UTILAJ
       TRANSPORT

   36         34      2

DIRECTIA ECONOMICA
     
     CONTABIL SEF

CABINET 
PRESEDINTE                 4

13

2

1

1
1

2
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STAT DE FUNCTII  2010 
                                                                                      ORGANIGRAMA ANALITICA 
Nr. 
crt. 
 
 

             Functia Nr. 
post 

         Tip 
      contract 

Nivel  
 
studii 

   Norma  
      de  
     lucru 

    Competente Pozitia din  
nomenclatorul 
de meserii 

Nivelul 1    Administrare  : 
          Consiliu de Administratie  =  5 membri 
1 Administrator- presedinte 

 
 1 Contract de 

Administrare 
S nenormat experienta    in  

conducere 
Lg.31/990 

2 Administrator membru-  
vicepresedinte 

  1 Contract de 
Administrare 

S nenormat experienta  in  
conducere 

Lg.31/990 

3 Administrator membru   3 Contract de 
Administrare  

S nenormat experienta  in  
conducere 

Lg.31/990 

 
          Comisia de Cenzori  =  3  membri  
4 Cenzor - presedinte    1 Contract societate 

(Act constitutiv;  
  Hot. AGA nr. 
102/30.04.2007) 
 

S nenormat     expert contabil 241101 

 

S.
C
. P
E
N
T
R
U
 L
U
C
R
{
R
I D
E D

R
U
M
U
R
I }I PO

D
U
R
I S.A

.

            SSSOOOCCCIIIEEETTTAAATTTEEEAAA   CCCOOOMMMEEERRRCCCIIIAAALLL{{{   PPPEEENNNTTTRRRUUU   LLLUUUCCCRRR{{{RRRIII      
                                       DDDEEE      DDDRRRUUUMMMUUURRRIII   }}}III   PPPOOODDDUUURRRIII   DDDOOOLLLJJJ   SSS...AAA...   
 

Capital social subscris ]i v[rsat   4.272.130 lei Reg.Com. J16/163/1991 
Sediu  Craiova, Drumul Jiului nr.10  CIF     RO 10639878 
Tel./ Fax 0251 / 413046    Banca BRD DOLJ, CRAIOVA 
Central[ 0251 / 416760    Cont   RO57BRDE170SV03847101700 
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5 Cenzor - membru    2 Contract societate 
(Act constitutiv;  
  Hot. AGA nr. 
102/30.04.2007) 

S  nenormat       economist 241101 

 
 Nivelul 2 Conducere  =  2 membri 
6  director general *    1 Contract Mandat S  nenormat experienta 10 ani   

in  conducere 
121011 

7  director economic *    1  Contract Mandat S  nenormat economist + 
experienta 5 ani 
 in conducere 

121020 

 
 Nivelul 3  Executie  = 232   posturi 
        Conducere operationala  =  2  posturi 
8  Director tehnic 

productie* 
   1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer,subinginer   

+experienta  8 ani in 
conducere    

121005 

9  Contabil sef *    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga economist + 
experienta 8 ani 

123102 

        Compartiment C.T.C. Laborator  = 2 posturi  
10 inginer    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer CFDP 

(constructii) +certificare 
auditori interni  pt S.M.C.  
 

214409 

11 sef laborator    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga chimist + autorizare sef   
laborator 

122306 

        Compartiment R.M.C.   =  1 post 
12 responsabil manag. 

calitatii 
   1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer + 

certificare auditori interni  
pt S.M.C.    
 

242303 
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        Compartiment Securitate si sanatate in munca,sit,urgenta,mediu, medicina muncii  =  2  posturi 
13 inginer    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer + certificare in 

domeniul securitatii 
muncii si  PSI  

214409 

14 medic 
 

   1 Contract Individual 
de Munca 

S norma redusa medic de  
intreprindere 

222101 

         Compartiment Juridic   =  2 post 
15 consilier juridic 

 
  2 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga licentiat in drept    242102 

         Metrologie  =  1 post 
16 subinginer   1 Contract Individual 

de Munca 
SSD norma intreaga studii superioare scurta 

durata 
214202 

         Serviciul Tehnic Productie –Dezvoltare Autorizare Contraventii  =  3 posturi 
17 sef serviciu  *    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer/subinginer 

C.F.D.P.+experienta  5 
ani in domeniu  

122311 

18 subinginer    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga  subinginer C.F.D.P.   214202 

19 inginer    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga inginer C.F.D.P. 
+experienta  5 ani in 
domeniu  

214208 

     Biroul Proiectare  =  4  posturi 
20 sef birou    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer  

experienta 8 ani  
122312 

21 inginer proiectare    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga ing.CFDP(constructor) 214208 

22 subinginer proiectare    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga subinginer CFDP  
(constructor) 

214202 

23 tehnician  proiectare    1 Contract Individual 
de Munca 
 

M norma intreaga studii medii  311206 
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        Biroul Exploatare Utilaj Transport  =  3 posturi 
24 sef birou    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer mecanic   + 

experienta  5 ani in 
domeniu 

122312 

25 inginer    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga inginer mecanic 214501 

26 tehnician    1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 311115 

        Compartiment EMCATR - AVTR =  3 posturi 
27 inginer    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer +cunostinte 

operare P.C. 
122312 

28 controlor trafic    2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii tehnice 413303 

         Serviciul Financiar Contabilitate Analize Economice  =  8  posturi 
29 sef serviciu *    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga economist  + experienta 5 

ani in domeniu 
123109 

30 economist    2 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga studii superioare ec. 244106 

31 analist programator    1 Contract Individual 
de Munca 

S norma intreaga studii superioare tehnice + 
cunostinte programare PC 

213102 

32 contabil    2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii economice  
+cunostinte operare PC 

343302 

33 operator calcul    1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga cunostinte operare PC 312201 

34 casier    1 Contract Individual 
de Munca 
 

M norma intreaga studii medii 421101 

         Compartiment Pret de Cost  =  2 posturi 
35 economist    2 Contract Individual 

de Munca 
 

S norma intreaga studii superioare ec. 244106 
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         Compartiment Resurse umane, instruire personal, salarizare  =  2 posturi 
36   economist    1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga studii superioare ec. profil 

resurse umane 
244106 

37    referent    1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga certificare inspector de 
personal 

342304 

         Compartiment Administrativ Secretariat Paza   =  7 posturi 
38 secretar    1 Contract Individual 

de Munca 
S nenormat studii superioare  + 

cunostinte programare PC 
343103 

39 arhivar    1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii + 
cursuri specializ. arhivar 

414101 

40 agent de paza     4 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 

41 ingrijitor    1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga studii generale 914101 

          Cabinet Presedinte  =  1  post 
42 consilier presedinte   1  Contract Individual 

de Munca 
S nenormat cunostinte operare si 

programare PC 
343103 

          Compartiment Marketing Contractare Aprovizionare  =   4 posturi 
43 inginer   1 Contract Individual 

de Munca 
   S norma intreaga studii tehnice  214409 

44 economist   1 Contract Individual 
de Munca 

  S norma intreaga studii economice 244101 

45 tehnician   2 Contract Individual 
de Munca 
 

M norma intreaga studii medii 311203 

          Lotul Bailesti   = 24  posturi 
46 sef lot *    1 Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga studii sup./medii tehnice + 

competente lucru pe 
calculator 

122307 

47 adjunct sef de lot    1 Contract Individual 
de Munca 

S/M norma intreaga studii tehnice 311203 
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48 agent paza    1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 

49 primitor- distribuitor     1 Contract Individual 
 de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

50 laborant 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii +calificare 
laborant 

311101 

51 asfaltator  10 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga calificare asfaltator 712904 

52 conducator auto   2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,E 

832201 

53 conducator auto   1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,D,E 

832201 

54 rutierist   2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. mec. agricol +  
permis cond. categ.F 

833101 

55 mecanic   3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 

56 necalificat   1 Contract Individual 
de Munca 
 

G norma intreaga studii generale 931203 

          Lotul Valea Stanciului  =  26 posturi 
57 sef lot *   1 Contract Individual 

de Munca 
 S/M norma intreaga studii sup./medii tehnice 

+competente lucru pe 
calculator 

122307 

58 agent paza 1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 

59 adjunct sef lot 1 Contract Individual 
de Munca 

S/M norma intreaga studii tehnice 311203 

60 primitor- distribuitor  1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

61 laborant 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii +calificare 
laborant 

311101 
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62 asfaltator 8 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga calificare asfaltator 712904 

63 conducator auto 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,E 

832201 

64 conducator auto 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B+C,C+D,D+E 

832201 

65 mecanic 4 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 

66 necalificat 6 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga studii generale 931203 

          Lotul Plenita   =  27 posturi 
67 sef lot *   1 Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga studii sup./medii tehnice 

+competente lucru PC 
122307 

68 adjunct sef de lot   1 Contract Individual 
de Munca 

S/M norma intreaga studii tehnice 311203 

69 agent paza 1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 

70 laborant 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii +calificare 
laborant 

311101 

71 primitor- distribuitor  1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

72 asfaltator 9 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga calificare asfaltator 712904 

73 conducator auto 3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,E 

832201 

74 conducator auto 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B+C,C+D,D+E 

832201 

75 rutierist 3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. mec. agricol +  
permis cond. categ.F 

833101 

76 mecanic 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 
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77 electrician 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare electrician 723101 

78 necalificat 2 Contract Individual 
de Munca 
 

G norma intreaga studii generale 931203 

        Lotul  Isalnita   =  27 posturi 
79 sef lot *   1 Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga studii sup./medii tehnice 

+competente lucru PC 
122307 

80 adjunct sef de lot   1 Contract Individual 
de Munca 

S/M norma intreaga studii tehnice 311203 

81 agent paza    1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 

82 laborant    1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii +calificare 
laborant 

311101 

83 primitor- distribuitor  1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

84 asfaltator 6 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga calificare asfaltator 712904 

85 conducator auto 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,E 

832201 

86 conducator auto 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B+C,C+D,D+E 

832201 

87 mecanic 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 

88 rutierist 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. mec. agricol +  
permis cond. categ.F 

833101 

89 fochist 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare fochist 816103 

90 necalificat 10 Contract Individual 
de Munca 
 

G norma intreaga studii generale 931203 
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        Lotul Lazu  =  33 posturi 
91 sef lot *    1 Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga studii sup./medii tehnice 

+competente lucru PC 
122307 

92 adjunct sef de lot   1 Contract Individual 
de Munca 

S/M norma intreaga studii tehnice 311203 

93 agent paza 1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 

94 primitor- distribuitor  1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

95 laborant 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii +calificare 
laborant 

311101 

96 asfaltator 13 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare asfaltator 712904 

97 conducator auto 3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C 

832201 

98 conducator auto 4 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,E 

832201 

99 conducator auto 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C,D,E 

832201 

100 rutierist 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. mec. agricol +  
permis cond. categ.F 

833101 

101 mecanic 3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 

102 necalificat 3 Contract Individual 
de Munca 
 

G norma intreaga studii generale 931203 

         Atelier Utilaj – Transport  =  36 posturi 
103 sef atelier * 1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga subinginer mecanic +  

+competente lucru PC 
122304 

104 maistru 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga scoala de maistri 311509 
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105 primitor- distribuitor  2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

106 conducator auto 4 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C 

832201 

107 conducator auto 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B,C 

832201 

108 conducator auto 3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. C 

832201 

109 conducator auto 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga sc.prof. auto +permis 
cond. B+E,C+E 

832201 

110 macaragiu 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga permis conducere B+E, 
C+E, D+E 

833301 

111 mecanic 12 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 

112 lacatus mecanic 3 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare lacatus mecanic 721410 

113 sudor 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare sudor 721208 

114 strungar 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare strungar 722413 

115 vopsitor 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare vopsitor 714102 

116 zidar 1 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga calificare zidar 712205 

117 electrician 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare electrician 723101 

Baza de Productie Cernele  =  12 posturi 
118 sef baza * 1 Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga studii sup. tehnice 

+competente lucru PC 
122304 

119 agent paza 4 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga atestat agent paza 516901 
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120 primitor-distribuitor 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii 413104 

121 laborant 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga studii medii +calificare 
laborant 

311101 

122 mecanic 2 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare mecanic 723103 

123 electrician 1 Contract Individual 
de Munca 

M norma intreaga calificare electrician 723101 

124 necalificat 2 Contract Individual 
de Munca 

G norma intreaga studii generale 931203 
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SC Pentru Lucr[ri de Drumuri ]i Poduri Dolj SA 
Pre]edinte Consiliu de Administra\ie , 
 
 
NOT{ DE FUNDAMENTARE 
 
Privind propunerea de Organigram[ 2010 ]i Stat de Functii 2010 pentru SC 
Pentru Lucr[ri de Drumuri ]i Poduri Dolj SA 
 
Consiliul de administra\ie al SC PLDP Dolj SA @n conformitate cu Actul Constitutiv 
]i Contractul de Administrare v[ propune a aproba Organigrama ]i Statul de 
Func\ii al societ[\ii pentru anul 2010.  
 
Aceast[ organigram[ permite ca societatea s[ func\ioneze eficient asigur`nd o 
circula\ie dinamic[ a informa\iilor ]i deciziilor @ntre administra\ie ]i 
compartimentele func\ionale ale societ[\ii, @n concordan\[ cu standardele de 
calitate cerute de SR EN ISO 9001:2001. 
 
Av`nd @n vedere : 
 

A) Sistemul de organizare al societ[\ii pe care l-a adoptat ac\ionarul 
majoritar, Jude\ul Dolj prin Consiliul Jude\ean Dolj (HCJD nr. 
85/26.04.2007) respectiv, 
SISTEMUL UNITAR de administrare cu 2 nivele de conducere: 
- unul reprezentativ, Consiliul de Administra\ie compus din 5 
administratori din care unul  administrator-pre]edinte; 

- unul operativ compus din 2 directori care asigur[ conducerea societ[\ii 
pe baz[ de Contract de Mandat @ncheiat cu Consiliul de Administra\ie 
reprezentat de pre]edinte.  

NOT{ 
Acest nivel @]i desf[]oar[ activitatea sub supravegherea permanenta a CA 
(Actul Constitutiv art.17 (18)) 

 
B) Prevederile Actului Constitutiv, aprobat prin Hot. C.J. Dolj nr. 85/ 

26.04.2007 cu toate modificarile ulterioare, prin care: 
- Administratorii deleag[ prin contract de mandat conducerea societ[\ii 
la unul sau mai mul\i directori din afara CA -art.17(16)- 

- Administratorii vor supraveghea permanent activitatea directorilor 
c[rora le-a delegat conducerea societ[\ii  -art.17 (18)- 

- Pre]edintele vegheaz[ asupra inform[rii adecvate a membrilor 
consiliului de administra\ie cu privire la punctele de pe ordinea de zi a 
]edin\ei consiliului –art.17 (11)- 

- Pre]edintele Consiliului de administra\ie vegheaz[ la buna func\ionare 
a societ[\ii 

 
Am prev[zut mentinerea organigramei din 31.03.2009  respectiv 
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1. Mentinerea compartimentului “Conducere”  compus din 2 posturi pentru 
care raporturile de munc[ cu societatea sunt reglementate de 
Contractul de Mandat ]i Codul civil, ele nemaintr`nd sub inciden\a 
Codului Muncii ]i a Contractului Colectiv de Munc[ la nivel de societate, 
respectiv 
- Director General 
- Director Economic 
cu men\iunea “ lucreaz[ @mpreun[”  
NOT{  
Am aplicat prevederile Legii 441/noiembrie 2006 care interzic ca 
directorul general ]i directorul economic (directorii care asigur[ 
conducerea operativ[ a societ[\ii ) s[ aib[ Contract Individual de Munc[ 
@ncheiat cu societatea sau dac[ au fost numi\i dintre salaria\i, acesta 
este suspendat de drept pe perioada deleg[rii conducerii societ[\ii 

2. Mentinerea la nivel executiv a postului de Contabil ]ef, func\ie ce   
coordoneaz[ si asigura eviden\a contabil[  la nivel executiv ]i r[spunde 
de desf[]urarea activit[\ii de control financiar preventiv ]i de gestiune 
patrimonial[ conform prevederilor legale 

3. Men\inerea compartimentului “Cabinet Pre]edinte”  care prin 
func\ionarul s[u s[ : 

a) monitorizeze permanent func\ionarea operativ[ a societ[\ii reflectat[ de :  
� derularea programului de produc\ie 
� derularea programului de asigurare a bazei materiale necesare 
produc\iei 

� derularea activit[\ii de supraveghere a drumurilor jude\ene din punct 
de vedere al siguran\ei circula\iei 

� circula\ia capitalurilor 
b) monitorizeze activitatea operativ[ a directorilor ]i  s[-l informeze de @ndat[ 
pe pre]edintele CA, c`nd activitatea acestora nu se desf[]oar[ @n 
concordan\[ cu Actul Constitutiv, Hot[r`rile AGA, Deciziile CA ]i  Contractul 
de Mandat (care reglementeaz[ limitele mandatului de conducere 
@ncredin\at de CA), @n vederea convoc[rii de c[tre pre]edinte a unei ]edinte 
CA @n care s[ se analizeze @n regim de urgen\[ aspectele semnalate    

c) colecteze ]i sistematizeze permanent informa\iile @n mod “adecvat”  
referitoare la ordinea de zi a ]edin\elor de CA convocate de pre]edinte    ]i 
a modului de @ndeplinire de c[tre directori a deciziilor CA        

d) preg[teasca dosarele de ]edin\[ pentru CA ]i AGA ]i s[ asigure     
secretariatul tehnic al acestora.  

e) s[ pregateasc[ ]i s[ asigure deplas[rile @n teren ale pre]edintelui CA 
\in`nd cont de informa\iile acumulate astfel înc`t acesta s[ poat[ “veghea”  
la buna func\ionare a societ[\ii (conform art.17 alin 8 din actul constitutiv) @n 
toate segmentele sale respectiv: 
- lotul B[ile]ti………………………….. 210,142  Km 
- lotul Valea Stanciului……………….. 171,951  Km 
- lotul Pleni\a ………………………….. 203,843  Km 
- lotul Lazu…………………………….. 312,890  Km 
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- lotul I]alni\a…………………………... 185,921  Km 
TOTAL RE|EA DRUMURI         1084,747 Km 

- Baza de produc\ie Cernele………….       200       t/zi 
- Atelierul Utilaj Transport Craiova….          90 (auto si utilaje) 
- Sediul central Craiova  

 
Not[ 
 
Toate aceste activit[\i nu pot fi @ncredin\ate directorilor c[rora CA le-a @ncredintat 
conducerea societ[\ii deoarece sistemul de conducere unitar cu delegarea 
conducerii presupune “  SUPRAVEGHEREA “  permanent[ a activit[\ii directorilor 
de c[tre administratori (art.17 alin.(18) din actul constitutiv al societ[\ii ) 
 
#n concluzie, prin prezenta propunere de organigram[ ]i stat de func\ii aferent, v[ 
solicit[m a aproba un num[r de 232 posturi de execu\ie, la care se adaug[ 
aparatul de administrare conducere ]i control, compus din 5 administratori, 3 
cenzori ]i 2 directori. 
  
#n speran\a c[ demersul nostru a fost explicit at`t ca oportunitate dar mai ales ca 
necesitate, @l sus\inem ]i a]tept[m hot[r`rea dumneavoastr[. 
Anex[m prezentei: 

- Anexa 1 Proiectul “Organigrama SC PLDP Dolj SA 2010”  
- Anexa 2 Proiectul “Stat de Functii SC PLDP Dolj SA 2010”  

 
 
 
 

ADMINISTRATOR-PRE}EDINTE , 
 

                                                      Adam Marian C[t[lin 



 
 
 

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI  
privind verificarea si certificarea bilantului contabil incheiat 

 la data de  31.12.2009 
la SC P.L.D.P DOLJ S.A 

 
 
 
 

Subsemnatii, Hondor Gabriela, Ceana Mihaela si Rata Maria, in 
exercitarea mandatului de cenzori, conform art.158 din Legea 31/1990 
republicata, am verificat situatiile financiare anuale simplificate ale SC 
P.L.D.P DOLJ S.A la 31.12.2009 compuse din bilant, cont de profit si 
pierdere, politici contabile cu note explicative. 

Responsabilitatea pentru aceste situatii financiare revine conducerii 
executive si Consiliului de Administratie al SC P.L.D.P DOLJ S.A. 

Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor 
situatii financiare pe baza controalelor realizate, controale efectuate conform 
normelor profesionale emise de organismul profesional C.E.C.A.R. 

Aceste norme cer planificarea si efectuarea controalelor cenzoriale in 
vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare 
simplificate nu cuprind anomalii semnificative. 

Controlul cenzorial consta in examinarea prin sondaj a elementelor 
probante care sa justifice datele continute in situatiile financiare anuale 
simplificate, si in acelasi timp in aprecierea principiilor contabile folosite si 
a estimarilor semnificative facute de catre conducerea societatii precum si in 
evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare anuale simplificate. 

 
 

1.Situatia capitalurilor proprii 
 

•   La data de 31.12.2009 capitalurile proprii inregistreaza o crestere 
cu 592.178 lei reprezentand , in principal , cresterea rezervelor reprezentand 
repartizarea cotei de 5% din profitul brut al anului 2009 cat si cresterea 
surselor de finantare cu cota de profit lasata la dispozitia societatii de catre 
C.J.Dolj . 

• Capitalul social la data de 31.12.2009 este in  valoarea de 4.272.131 
lei, reprezentand 1.708.852 actiuni, fiecare actiune avand valoarea de 2,5 lei. 
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2.Situatia activelor imobilizate 
 

 La data de 31.12.2009 volumul activelor imobilizate nete este de 
3.472.366 lei inregistrand o scadere fata de anul 2008 de 205.823 lei. 
Miscarea activelor imobilizate pe categorii se prezinta astfel: 

- imobilizari necorporale  =               3.925 lei fata de 13.012 lei in        
anul 2008 

- imobilizari corporale      =        3.468.441 lei fata de 3.600.266 lei 
in anul 2008.                                         

            Aceste imobilizari prezinta o scadere fata de anul 2008  determinata 
de actiunea conjugata a amortizarii lor, casarilor din anul 2008 cat si  
achizitionarii de mijloace fixe si modernizarii cladirilor de la loturi . 

 
 

3.Situatia creantelor 
 
La data de 31.12.2009 drepturile de creanta ale societatii sunt in suma 

de 975.670 lei avand urmatoarea structura : 
  • clienti de incasat                      834.376,00 lei 
  • creante de personal si institutii publice                    47.131,00 lei 
  • debitori                                                                        42.492,00  lei 
  • cheltuieli inregistrate in avans                                     25.324,00 lei 
 
 

4.Situatia obligatiilor 
 

La data de 31.12.2009 obligatiile societatii sunt in valoare de 
1.437.848,00 lei si reprezinta: 

• furnizori de achitat                                                     409.340,00 lei 
• datorii cu personalul si asimilate                     231.591,00 lei 
• datorii fiscale                                                              483.148,00 lei                                           
• alte datorii                                                                   313.769,00 lei 
Analizand aceste datorii in functie de data scadentei lor, constatam ca 

la data de 31.12.2009  unitatea a achitat datoriile curente si restante din anul 
2009. 

 
 

5.Organizarea si conducerea contabilitatii 
 

•  In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 si OMF 1752/2005 
cu modificarile si completarile ulterioare , constatam ca evidenta  contabila 
este condusa corect si la zi . 



• Din verificarile efectuate lunar de catre comisia de cenzori se 
constata ca veniturile realizate si cheltuielile efectuate au fost delimitate in 
mod corespunzator din punct de vedere al cuantumului si naturii lor. 
          •   Societatea conduce corect si la zi urmatoarele registre: 

- Registrul jurnal 
- Registrul inventar 
- Cartea Mare 
 
 

6.Intocmirea bilantului contabil 
 

Bilantul contabil si anexele acestuia s-au intocmit pe baza balantei de 
verificare a conturilor sintetice, prin preluarea corecta a valorilor ce exprima 
elementele patrimoniale, respectandu-se Normele Metodologice privind 
intocmirea verificarea si centralizarea bilanturilor nr.460037/13.01.2003 
emise de Ministerul de Finante. 

Comisia de Cenzori a procedat la verificarea si certificarea bilantului 
contabil, a contului de profit si pierdere intocmit la data de 31.12.2009 
referitor la : 

1. Total bilant 8.961.406 lei 
2. Cifra de afaceri                                                15.963.392 lei 
3. Rezultatul exercitiului (profit net)    146.817 lei 
 
Consideram controalele noastre efectuate in timpul anului 2009 o baza 

rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre. 
In opinia noastra situatiile financiare anuale simplificate prezinta in 

mod corect, sub toate aspectele semnificative,  pozitia financiara a societatii 
la 31.12.2009 si rezultatele activitatilor sale pentru exercitiul financiar 
incheiat, in conformitate cu reglementarile contabile simplificate armonizate 
cu Directivele Europene aprobate prin OMFP nr.306/2002 si in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare (Legea 82/1991 si normele de aplicare). 

 
 
 

 Cenzori: 
 
HONDOR GABRIELA – Craiova, Bld.Oltenia, bl.170E, ap.7  
CEANA MIHAELA – Craiova, str.Vulturi, bl.A35, ap.8 
RATA MARIA – Craiova, str. Elena Farago, bl.174A, ap.9 

 
 
 

Craiova, 
     19.03.2010 



S.C.L.D.P. DOLJ S.A 
 
 
 

LISTA CU DOTĂRI AUTO ŞI UTILAJE  
PENTRU 2010 

 
  
 
                                                                                                VALOARE  TOTALĂ  
                                                                                                                          LEI                 EURO 

 
1. Masina de marcaj rutier                                                  - 1 buc                    205.000           50.000 
 
2. Autospecială tip LEA = 8 locuri                                     - 5 buc                1.025.000          250.000  
 
3. Autoturism teren Dacia-Logan                                         - 1 buc                    41.000            10.000 
 
4. Trailer – semiremorcă pentru 20-22 to                            - 1 buc                   262.400           64.000 
 
5. Platformă 4 to pentru transport cilindru compactor 3 to – 1 buc                     68.060           16.600 
 
6. InstalaŃie stropit emulsie                                                  - 5 buc                     61.500           15.000 
 
7. Perie montată pe auto sau tractor                                     - 1 buc                     73.800           18.000                      
 
8. Reabilitare – Organizare şantier Loturi (imprejmuire, 
     grupuri sanitare,alimentări cu apă,acoperiş,igienizări,  
     refacere si alimentare cu energie electrica) şi reabilitare 
     Sediul central                                                                                                 250.000           60.900 
 
9. Generator+aparat sudura                                                  - 1 buc                     14.350             3.500 
 
10.  Cupa buldo pentru sapat santuri                                      - 2 buc                   24.600             6.000     
 
11. Lame pentru deszapezire cu buldo                                   - 2 buc                    24.600            6.000 
 
12. Aparat de sudura DC-25-30 KVA                                    - 1 buc                      7.380           1.800 
 
13. Starter pentru pornirea motoarelor termice de 300 CP    -  6 buc                    54.120         13.200 
 
                         TOTAL GENERAL                                                              2.111.810        515.000     
 
 
 
              DIRECTOR GENERAL,                                                 DIRECTOR ECONOMIC, 
                  Ec. Mâciu Gheorghe                                                                 Ec. Rada Marcela 
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SOCIETATEA  COMERCIAL Ă PENTRU           
LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI DOLJ S.A.      
 
           

 

                          

 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind necesarul de mijloace fixe în anul 2010 
  
 
 Pentru buna desfăşurare  a activităŃii societăŃii de întreŃinere şi reparaŃii drumuri judeŃene, 
sunt necesare următoarele mijloace fixe : 
 

1. Masina de marcaj rutier  =  1 buc 
Având in vedere că tipul de maşină pentru marcaj rutier aflat in dotarea societăŃii noastre, 
achiziŃionat in anul 1995 , a fost scos din fabricaŃie (la Electrotimiş Timişoara), nu se mai 
gasesc in momentul de faŃă piese de schimb. De altfel au fost deja inlocuite compresorul de 
aer şi motorul termic, cele originale fiind scoase din fabricaŃie. Programatorul şi generatorul  
de impulsuri au fost confecŃionate pe plan local, in mod rudimentar. Pistoalele de vopsea nu 
se mai pot repara, iar inlocuirea lor inseamnă costuri de 7-8000 euro. Sistemul hidraulic este 
uzat, necesitând inlocuirea pompei hidraulice care costă 3500 euro. Saşiul are mai multe 
ramforsări. Fapt pentru care se propune achiziŃionarea unei noi maşini de marcaj rutier, 
deoarece ea este necesară având in vedere că societatea este obligată să realizeze marcajul 
rutier pe drumurile judeŃene. 

2. Autotransportor pentu personalul muncitor şi diverse materiale (tip LEA) = 5 buc. 
Loturile  sunt dotate cu auto LEA, din anii 1985, acestea nu mai corespund cerinŃelor şi 
normelor de consum şi mediu, fiind dotate cu motoare de tip Saviem, cu un consum mare de 
carburanŃi , lubrefianŃi şi piese de schimb, generand astfel cheltuieli foarte mari pentru 
intretinerea si repararea acestora cat si faptul ca nu mai corespund normelor tehnice de 
exploatare in vederea autoriazrii RAR pentru circulatia pe drumurile publice si transportul 
de persoane. Fapt pentru care propunem procurarea la fiecare lot a unui autotrasportor cu 
capacitatea de transport a 8 persoane şi 1 tonă materiale necesare pentru intervenŃii rapide. 

3. Autoturism teren Dacia – Logan = 1 buc 
Necesar intervenŃiilor pentru situaŃii create accidental in siguranŃa circulaŃiei, pe timp de 
iarnă şi vară, pe drumurile judeŃene greu inzăpezibile, sectoare inundabile şi impracticabile. 

4. Semiremorca – trailer 20-22 tone = 1 buc. 
Unitatea nu are în dotare o asemenea semiremorcă, necesară deplasării utilajelor la şi de la 
punctele de lucru, cât şi pentru interveniŃii in situaŃii de urgenŃă. 

      5.  Platformă pentru transport cilindri cu capacitatea de 4 tone = 1 buc. 
Prin dotarea loturilor cu cilindri mici vibratori de tip LIS de 3 tone, este necesar transportul 
acestora la distanŃe diferite,  pe drumurile din administrare, unde se execută lucrări 
programate sau accidentale. Platforma respectivă va inlocui deplasarea automacaralei pentru 
incărcarea şi descarcarea acestora din auto, care de altfel necesită şi transportul lor in benă.. 

6. InstalaŃie stropit emulsie = 5 buc. 
Este un dispozitiv cu încălzire a emulsiei bituminoase şi împrăştiere sub presiune, necesar la 
toate lucrările de reparaŃii asfaltice şi covoare bituminoase. Loturile nu au în dotare acest 
dispozitiv, fapt pentru care de multe ori apelează la mijloace depăşite pentru amorsarea 
suprafeŃelor de reparat. 
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7. Perie montată pe auto sau tractor = 1 buc 
Este o perie mecanica montata fata autovehiculului (tractor sau Raba) care curata suprafata 
imbracamintii asfaltice de resturi minerale si vegetale in vederea executarii lucrarilor de 
reparatii asfaltice, covoare asfaltice, tratamente bituminoase simple sau duble si inaintea 
executarii marcajelor rutiere. 

8. Reabilitare - Organizare şantier loturi (imprejmuire,grupuri sanitare, alimen tări cu 
apă, acoperiş, igienizări, refacere şi alimentare cu energie electrică) şi reabilitare 
Sediul central. 
Ca urmare a obŃinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
aferente loturilor şi bazei de producŃie şi a verificărilor inspectorilor de mediu, este necesară 
imprejmuirea acestora, reabilitarea şi igienizarea sediilor şi grupurilor sanitare, realizarea 
alimentării cu apă, refacerea instalatiei electrice şi alimentarea cu energie electrică 
(racordarea lotului de intreŃinere drumuri Işalnita cu energie electrică din reŃeaua CEZ, prin 
debranşarea clădirilor şi incintei lotului de la sursa de alimentare a 
ENERGOCONSTRUCłIA). 

9. Generator + aparat sudură = 1 buc.  
Este necesar intervenŃiilor rapide la lucrările accidentale pentru inlocuirea parapeŃilor de 
protecŃie, poduri, podeŃe, indicatoare rutiere. 

10. Cupă buldo pentru sapat şanturi = 2 buc. 
Necesare pentru dotarea celor 2 buldoexcavatoare achiziŃionate de societate in anul 2008, in 
vederea realizării de şanturi şi rigole in zona drumului şi pentru montarea podeŃelor 
transversale şi laterale. 

11. Lame pentru deszapezire cu buldo = 2 buc 
Necesare pentru dotarea buldoexcavatoarelor in vederea acŃionării pentru deszapezirea 
drumurilor in perioada de iarnă.  

12. Aparat de sudura DC-25-30 KVA = 1 buc 
Este un aparat de sudură echipat şi cu punte redresoare, ceea ce permite utilizarea diferitelor 
tipuri de electrozi (Al, Fe). Este prevăzut cu protecŃie la supraincălzire, are consum redus de 
energie şi posibilitate de decuplare la mers in gol. Cel vechi are dispozitivul de reglaj 
degradat, sudează numai in curent alternativ. 

13. Starter pentru pornirea motoarelor termice de 300 CP = 6 buc 
Este necesară achiziŃionarea lor pentru posibilitatea de selectare a curentului de incărcare in 
regim lent şi rapid, pentru testarea stării acumulatorilor de pe autovehicul (descărcat, 
sulfatat), sunt protejate la supracurent şi inversare de polaritate, ajută la pornirea motoarelor 
pe timp rece.  
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  Entitatea SC PENTRU LUCRARI DRUMURI SI PODURI DOLJ SA

Tip situatie financiara : BS

Localitate  

CRAIOVA

Bloc  

.

Ap.              Telefon

0251413046

Scara  Nr.  

3

Strada  

DRUMUL JIULUI

Sector  Judet 

Dolj

  Numar din registrul comertului J16/163/1991   Cod unic de inregistrare 10639878

 Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

A
d

re
sa

F10 - pag. 1 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

 Sucursala
Bifati numai daca este cazul :

BILANT prescurtat

 la data de 31.12.2009Formular 10 - lei -

Denumirea elementului
Nr.  
rd.

Sold la       
01.01.2009

Sold la      
31.12.2009

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)  01 13.012 3.925

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) 02 3.600.266 3.468.441

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )     03 64.911

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 3.678.189 3.472.366

B. ACTIVE CIRCULANTE 

 I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356
+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398
+4091-4428)

05 749.734 579.506

 II. CREANŢE  28) (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382
+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461
+473-491-495-496+5187)

06 528.881 975.670

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 0

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)     08 4.362.024 3.908.539

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08) 09 5.640.639 5.463.715

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)    10 38.960 25.325

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 
+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)        

11 2.065.459 1.157.567

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) 12 3.386.541 4.115.754

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12) 13 7.064.730 7.588.120

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453
+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)

14 26.287

H. PROVIZIOANE (ct. 151)      15 47.731 12.855

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care : 16 449.829 430.324
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Denumirea elementului
Nr.  
rd.

Sold la       
01.01.2009

Sold la       
31.12.2009

A B 1 2

    - subvenţii pentru investiţii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 17 222.230 214.605

     - venituri înregistrate în avans (ct. 472) 18 227.599 215.719

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care: 19 4.277.500 4.272.131

        - Capital subscris vărsat (ct. 1012) 20 4.277.500 4.272.131

        - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 21 0

         - Patrimoniul regiei (ct. 1015) 22 0

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23 0

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24 0 30.348

      IV. REZERVE (ct.106) 25 2.063.579 2.958.273

        Acţiuni proprii (ct. 109) 26 0

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 27 0

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 28 0

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                   SOLD C (ct. 117) 29 3.760 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 30 0 35.798

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR             SOLD C (ct. 121) 31 455.693 146.817

                                                                                                                           SOLD D (ct. 121) 32 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    33 32.050 11.111

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) 34 6.768.482 7.360.660

     Patrimoniul public (ct. 1016) 35 0

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) 36 6.768.482 7.360.660

  Suma de control F10 : 114894428 / 475778130

    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 
    28)  Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte  
asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

MACIU GHEORGHE

  Numele si prenumele

RADA MARCELA

   Semnatura _________________________________    Semnatura _________________________________ 

   Stampila unitatii 
  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 la data de 31.12.2009

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor
Nr.  
rd.

Exercitiul  
financiar  

    2008

Exercitiul  
financiar 

   2009

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) 01 19.686.413 15.963.392

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 19.686.413 15.963.392

      Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) 03 0

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl 
constituie leasingul  (ct.766) 

04 0

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  05 0

   2.  Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie (ct.711)

           Sold C 06 0

           Sold D 07 0

  3.  Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 
(ct.721+ 722)

08 138.643 32.766

  4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) 09 89.510 45.346

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)                  10 19.914.566 16.041.504

  5. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)               11 12.680.304 9.037.213

     Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     12 76.426 108.967

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 13 168.833 119.659

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 14 0

  6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15 4.612.312 4.940.806

     a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642-7414) 16 3.663.123 3.841.770

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 17 949.189 1.099.036

   7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 19-20) 18 333.917 566.760

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19 333.917 566.760

      a.2) Venituri (ct.7813) 20 0

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)        21 132.859 877

       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 132.859 877

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 23 0

    8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 1.585.918 1.227.995

    8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628-7416)    

25 1.490.224 1.131.051

    8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 26 75.649 94.685

    8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct.658) 27 20.045 2.259

    Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect 
de activitate îl constituie leasingul (ct.666)

28 0

     Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)                      29 -69.306 -34.876
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Denumirea  indicatorilor
Nr.  
rd.

Exercitiul  
financiar  

2008

Exercitiul  
financiar 

    2009

A B 1 2

          - Cheltuieli (ct.6812)   30 47.731 12.855

          - Venituri (ct.7812) 31 117.037 47.731

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 19.521.263 15.967.401

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 10-32) 33 393.303 74.103

            - Pierdere (rd. 32-10) 34 0 0

 9.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 35 0

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 36 0

10.  Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate  
      (ct.763)

37 0

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 38 0

11.  Venituri din dobânzi (ct.766) 39 207.689 134.868

             - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 40 0

  Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 812 9.607

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42 208.501 144.475

12.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active 
circulante (rd. 44-45)

43 0

             - Cheltuieli  (ct.686) 44 0

             - Venituri (ct.786) 45 0

13.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 46 4.771 2.922

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             47 0

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 9.710 6.300

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48) 49 14.481 9.222

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 42-49) 50 194.020 135.253

              - Pierdere (rd. 49-42) 51 0 0

14.   PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

               - Profit (rd. 10+42-32-49) 52 587.323 209.356

               - Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 0 0

15.  Venituri extraordinare (ct.771) 54 0

16.  Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55 0

17.  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

               - Profit (rd. 54-55) 56 0 0

               - Pierdere (rd. 55-54) 57 0 0

 VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 20.123.067 16.185.979

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 19.535.744 15.976.623
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Denumirea  indicatorilor
Nr.  
rd.

Exercitiul  
financiar  

2008

Exercitiul  
financiar 

   2009

A B  1  2

  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 58-59) 60 587.323 209.356

               - Pierdere (rd. 59-58) 61 0 0

18.  Impozitul pe profit (ct.691) 62 131.630 62.539

19.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 63 0

20.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 

                - Profit (rd. 60-61-62-63)        64 455.693 146.817

                - Pierdere (rd. 61+62+63-60) 65 0 0

  Suma de control F20 : 267927558 / 475778130

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

MACIU GHEORGHE

  Numele si prenumele

RADA MARCELA

   Semnatura _________________________________    Semnatura _________________________________ 

   Stampila unitatii 
  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

 la data de 31.12.2009
- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.  
rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitati care au inregistrat profit 01 1 146.817

 Unitati care au inregistrat pierdere 02 0 0

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: 03 8.957 8.957

Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: 04 8.957 8.957

      - peste 30 de zile 05 6.676 6.676

      - peste 90 de zile 06

      - peste 1 an 07 2.281 2.281

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.09 la 13), din care:

08

     - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

09

     - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  10

     - Contribuţia pentru pensia suplimentară 11

     - Contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 12

     - Alte datorii sociale 13

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 

14

  Obligatii restante fata de alti creditori 15

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 19 la 21), din care:

18

    - restante dupa 30 de zile 19

    - restante dupa 90 de zile 20

    - restante dupa 1 an 21

  Dobanzi restante 22

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 
rd.

31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 23 201 220
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 IV. Plati de dobanzi si redevente
Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

  Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

  - impozitul datorat la bugetul de stat 25

  Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

  Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice 
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29

 V. Tichete de masa
Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 38.152

 VI.   Cheltuieli de inovare **)
Nr.
rd.

31.12.2008 31.12. 2009

A B 1 2

  Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:  31

         - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 32

         - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 33

         - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei     34

  
 VII. Alte informaţii     

Nr.
rd.

31.12.2008 31.12. 2009

A B 1 2

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:     35

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate 
şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:      36

         - acţiuni cotate 37 

         - acţiuni necotate 38

         - părţi sociale 39

          - obligaţiuni 40

          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 41

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:     42

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 
de cursul unei valute  (din ct. 267) 43

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 44

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume 
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 45 421.742 836.098

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)      46 1.240 6.528

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)      47 13.344 40.603

 Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)        48 135.664 67.817

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)      49

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) 
(rd. 51 la 55), din care:      50
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Nr.
rd.

31.12. 2008 31.12. 2009

A B 1 2

         - acţiuni cotate 51

         - acţiuni necotate 52

         - părţi sociale 53

         - obligaţiuni 54

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 55

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         56

 Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care:     57 3.275 1.663

          - în lei (ct. 5311) 58 3.275 1.663

          - în valută (ct. 5314) 59

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care: 60 4.352.816 3.900.939

           - în lei (ct. 5121) 61 4.352.816 3.900.939

           - în valută (ct. 5124) 62

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 64 + 65), din care:       63

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 
5125 + 5411)        64

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) 65

 Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:       66 2.277.806 1.437.848

          - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute 
(ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:

67

                - în lei   68

                - în valută  69

          - Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 
+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:    70

                 - în lei 71

                 - în valută 72

          - Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 
+ 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: 73

                - în lei 74

                - în valută 75

           - Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 
+ din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care: 76

                 - în lei 77

                 - în valută 78

           - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) 
(rd. 80 + 81), din care:  79

                  - în lei 80

                  - în valută   81

           - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 82

          - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) 
 (rd. 84 + 85), din care:

83

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul  
 unei valute

84

                   - în valută 85



F30 - pag. 4

Nr.
rd.

31.12.2008 31.12.2009

A  B     1     2

          - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în 
sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)  

86 755.416 409.340

          - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 
+ 427 + 4281)

87 136.091 231.591

          - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 
437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

88 559.988 483.148

          - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 
509)

89 826.311 313.769

         - Dobânzi de plătit (ct. 5186) 90

  Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: 91 4.277.500 4.272.131

           - acţiuni cotate 92

           - acţiuni necotate 93 4.277.500 4.272.131

           - părţi sociale 94

 VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii  
Nr.
rd.

31.12.2008 31.12. 2009

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 95 124.132 18.151

  Suma de control F30: 42952408 / 475778130

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

MACIU GHEORGHE

  Numele si prenumele

RADA MARCELA

   Semnatura _________________________________    Semnatura _________________________________ 

   Stampila unitatii 
  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



Elemente de imobilizari Nr. 
rd.

Valori brute

Sold initial Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)                                                                                                                                                                     - lei -
 la data de 31.12.2009

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

01 410 410 X 0

Alte imobilizari 02 42.818 799 X 42.019

Avansuri si imobilizari 
necorporale in curs 

03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 43.228 1.209 X 42.019

Imobilizari corporale 

Terenuri 05 222.230 7.625 X 214.605

Constructii 06 1.029.259 336.797 7.503 1.358.553

Instalatii tehnice si masini 07 3.859.149 211.583 106.971 106.971 3.963.761

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 11.693 21 21 11.672

Avansuri si imobilizari corporale 
in curs

09 23.552 274.268 297.820 X 0

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 5.145.883 822.648 419.940 106.992 5.548.591

Imobilizari financiare 11 64.911 64.911 X 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.04+10+11)

12 5.254.022 822.648 486.060 106.992 5.590.610

                                                          SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE                                              - lei -

Elemente de imobilizari
Nr. 
rd.

Sold initial 
Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

13

Alte imobilizari 14 30.216 8.679 799 38.096

TOTAL (rd.13 +14) 15 30.216 8.679 799 38.096

Imobilizari corporale 

Terenuri 16

Constructii 17 125.817 184.303 3.927 306.193

Instalatii tehnice si masini 18 1.416.691 454.150 102.436 1.768.405

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 3.109 2.462 21 5.550

TOTAL (rd.16 la 19) 20 1.545.617 640.915 106.384 2.080.148

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 1.575.833 649.594 107.183 2.118.244



                                                         SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE                                                      - lei -

Elemente de imobilizari
Nr. 
rd.

Sold initial 
Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli 
de dezvoltare 

22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in 
curs

24

TOTAL (rd.22 la 24) 25

Imobilizari corporale 

Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in 
curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.25+31+32) 

33

  Suma de control F40 : 50003736 / 475778130

   Stampila unitatii 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

MACIU GHEORGHE

  Numele si prenumele

RADA MARCELA

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

   Semnatura _________________________________    Semnatura _________________________________ 

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.02
Formular 
VALIDAT



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont

Conturi

SumaNr.cr.

OK

1   (nr.cr. rand de completat)

1 -+ Salt



 1 

 
Nota 1 

 
Active imobilizate 

 
 
 

Valoarea bruta **) Ajustari de valoare ***) 
(amortizari si ajustari pentru depreciere sau 

pierdere de valoare) 

Denumirea 
elementului 

de 
imobilizare*) Sold al 

inceputul 
exercitiului 
financiar 

Cresteri 
****) 

Cedari, 
transferuri 

si alte 
reduceri 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar 

Ajustari 
inregistrate 
in cursul 

exercitiului 
financiar 

Reduceri 
sau 

reluari 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiuar 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 
Cheltuieli de 
constituire si 
cheltuieli de 
dezvoltare 

410  410 0 
 

    

Alte imobilizari 43228  1209 42019 30216 8679 799 38096 
Terenuri 222230  7625 214605     
Constructii 1029259 336797 7503 1358553 125817 184303 3927 306193 
Instalatii tehnice 
si masini 

3859149 211583 106971 3963761 1416691 454150 102436 1768405 

Alte instalatii, 
utilaje si mobilier 

11693  21 11672 3109 2462 21 5550 

Avansuri si 
imobilizari 
corporale in curs 

23552 274268 297820 0     

Imobilizari 
financiare 

64911  64911 0     

 
 
  
DIRECTOR GENERAL                                                             DIRECTOR ECONOMIC  
EC MACIU GHEORGHE                                                             EC RADA MARCELA  



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU             NOTA 2 
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 

 
 

 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 
 
 
 
 
 

TRANSFERURI Denumirea 
provizionului 

Sold la 1 ianuarie 
In cont Din cont 

Sold la 31 decembrie 

Alte provizioane 47731 12855 47731 12855 
Total provizioane 47731 12855 47731 12855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL                   INTOCMIT 
 MACIU GHEORGHE             RADA MARCELA  



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU             NOTA 3 
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 

 

 
Repartizarea profitului 

 
 
 

Destinatia Suma 
Profit net de repartizat - 146817 
- rezerva legala Acoperirea eventualelor pierderi 11111 
- acoperirea erorilor contabile - 20008 

Consiliul Judetean Dolj 64275,70 - dividende 
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,30 

- alte rezerve Dezvoltare proprie 51422 
Profit nerepartizat - - 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR  GENERAL              INTOCMIT 
MACIU GHEORGHE                                                                                                                                                                  RADA MARCELA 
 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU             NOTA 4 
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 

 
 
 

Analiza rezultatului din exploatare 
 
 

- lei 
Indicatorul Exercitiul precedent Exercitiul curent Procent 

0 1 2 3 (2/1) 
1 Cifra de afaceri 19686413 15963392 81.09% 

2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor 
prestate (3+4+5) 

19521263 15897401 81.43% 

3 Cheltuieli activitati de baza 16238671 12822943 78.97% 
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare - -  
5 Cheltuieli indirecte de productie 3282592 3074458 93.65% 
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete (1-2) 
165150 65991 39.96% 

7 Cheltuieli de desfacere - - - 
8 Cheltuieli generale de administratie - - - 
9 Alte venituri din exploatare 228153 8112 3.56% 
10 rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 393303 74103 18.84% 
 
 
DIRECTOR GENERAL              INTOCMIT 
MACIU GHEORGHE                                                                                                                                                                RADA MARCELA 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU             NOTA 5 
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 

Situatie creantelor si datoriilor 
 
 

Termen de lichiditate Creante Sold la 31 decembrie 
(col. 2+3) Sub un an Peste un an 

0 1 2 3 
Total din care: 327267 28713 47553 
- avansuri catre furnizorii 
de bunuri natura stocurilor 

1721 1721 - 

- clienti neincasati 283054 237012 10041 
- debitori diversi 42492 4980 37512 
 
 

Termen de lichiditate Datorii Sold la 31 
decembrie 

(col. 2+3+4) 
Sub un an 1-5 ani Peste 5 ani 

0 1 2 3 4 
Total din care: 0 0 0 - 
Datorii aferente leasingului 
financiar 

 
27346 

 
27346 

0 - 

Avansuri incasate de la 
clienti 

- - - - 

Datorii fata de bugetul 
statului din care: 

216972 216972 - - 

T.V.A. de plata 216972 216972 - - 
Impozit pe profit   - - 
 
DIRECTOR GENERAL              INTOCMIT 
MACIU GHEORGHE                                                                                                                                                                 RADA MARCELA 



SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU  
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI  
                         DOLJ S.A 

NOTA 6 
 
 

 
PRINCIPII, POLITICI 

 SI METODE CONTABILE 
 
 

  La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale  s-au aplicat 
reglementarile contabile conforme cu directivele europene conform Ordinului 
Administratiei Publice nr 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare  . 
 Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate, s-a 
efectuat in conformitate cu urmatoarele principii: 

1. Principiul continuitatii activitatii 
2. Principiul permanentei metodelor 
3. Principiul prudentei 
4. Principiul independentei exercitiului 
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv 
6. Principiul intangibilitatii 
7. Principiul necompensarii 

In exercitiul curent, societatea a efectuat reevaluari de imobilizari corporale 
dupa cum urmeaza : 

- valoarea de inregistrare a imobilizarilor corporale la cost istoric este de 
596 262 lei  

- valoarea reevaluata prin metoda indicilor preturilor de consum este de 
710 299 lei  

- valoarea rezervei din reevaluare este de 30 349 lei . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL       INTOCMIT 
Ec.MACIU GHEORGHE                                                        Ec.RADA MARCELA  











































































Anexa 1 la H.C.J.  nr. __/2010 

 

ACT ADIŢIONAL 

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 

 

1. Începând cu aprobarea prezentului Act adiţional, se adaugă la preambulul 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (Asociaţii)  

poziţiile 65 – 67, după cum urmează: 

„65.Comuna Breasta, prin Consiliul Local al comunei Breasta, 

reprezentat de Marin Marcu, în calitate de Primar legal împuternicit 

în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47/17.08.2009 ; 

66. Comuna Teasc, prin Consiliul Local al comunei Teasc, reprezentat 

de Cristinel Banu, în calitate de Primar legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/19.07.2007, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/19.02.2009; 

67. Comuna Caraula, prin Consiliul Local al comunei Caraula, 

reprezentat de Ştefan Vancea, în calitate de Primar legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

9/09.03.2010 ”  

 
2. Începând cu aprobarea prezentului Act adiţional, se adaugă la lista de 

semnături a Asociaţilor aferentă Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia (Asociaţii)  poziţiile 65 – 67, după cum urmează: 

  „65. Comuna Breasta, 

    Prin Marin Marcu __________________________ 

  66. Comuna Teasc, 

    Prin Cristinel Banu ___________________________  

67. Comuna Caraula, 

Prin Ştefan Vancea______________________________” 

 

3. Începând cu aprobarea prezentului Act adiţional, se modifică art. 6, alin. 

(2) al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin 

modificarea valorii totale a patrimoniului iniţial al Asociaţiei, după cum 

urmează: 

„Art. 6. - (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 66.200  lei, constituit 

din contribuţia în numerar a asociaţilor...” 

 



4. Începând cu aprobarea prezentului Act adiţional, se modifică art. 6, alin. 

(2) al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin 

adăugarea poziţiilor 65 – 66 la Asociaţii care contribuie la constituirea 

patrimoniului iniţial al Asociaţiei, după cum urmează: 

„ 65. Comuna Breasta                            200 lei; 

  66. Comuna Teasc                                200 lei; 

  67. Comuna Caraula                           200 lei.” 



Anexa 2 la H.C.J. nr. ____/2010 

 

ACT ADIŢIONAL 

la Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia  

 

Începând cu aprobarea prezentului Act adiţional, se modifică Actul constitutiv al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia după cum urmează: 

1. Cap. I – ASOCIAŢII, va avea următorul cuprins:  

„Asociaţii : 

1........ 

.......... 

.......... 

67...... 
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, 
    s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară  de utilităţi publice 

pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltenia” (denumită în continuare 
Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.  
    Asociaţia se înfiinţează în baza dreptului la libera asociere ca persoană juridică română de 

drept privat şi de utilitate publică.” 
2. Cap. II – DENUMIREA, va avea următorul cuprins: 

„Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia", conform 

dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.54290 din 17.07.2007, eliberată de Ministerul 

Justiţiei.” 
3. Cap. V – VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI, va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în 
cadrul "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia" constituită în scopul înfiinţării, 

organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (denumite în continuare Serviciile) pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciilor, 

pe baza strategiei de dezvoltare a acestora.  
    (2) Forma de gestiune a Serviciilor va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui 
contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de 

art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital 
social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.” 

 4. Cap. VI – PATRIMONIUL INIŢIAL, va avea următorul cuprins: 



         „(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 66.200 lei, constituit din contribuţia în numerar a 

asociaţilor, după cum urmează: 

1........ 

.......... 

.......... 

67...... 
(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

    a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
    b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;  

    c) donaţii, sponsorizări sau legate; 
    d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.  

(3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.” 
5. Cap. VII – PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI 

CONTROL (subcap. Administrarea Asociaţiei şi subcap. Controlul financiar intern al 

Asociaţie), va avea următorul cuprins: 

„    Administrarea Asociaţiei 

    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele 
Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. 

Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui 
organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.  

   Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al Consiliului Director.  
    Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director: 

- Preşedinte Prioteasa Ion 

-    Membru    Solomon Antonie 

-    Membru   Vintilă Marin 
  Controlul financiar intern al Asociaţiei 

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 

membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea 
prelungirii. 

    Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: 
-  
-  

-                                                                                   ” 
 

 

 

 
 

 

  



Anexa 3 la H.C.J. nr. ___/2010 

 

ACT ADIŢIONAL 

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia  

 

Începând cu aprobarea prezentului Act adiţional, se modifică Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Oltenia după cum urmează: 

1. Preambulul – Asociaţii , va avea următorul cuprins:  

„Asociaţii : 

1........ 

.......... 

.......... 

67...... 
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, 

având în vedere că : 

 Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care 

implică investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă 
şi de canalizare (denumite în cele ce urmează „Serviciile”), până în 2015 pentru un 
număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent- locuitor (e.l.) mai mare de 10.000 

şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 şi 10.000.  

 Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, rezultă cu 

claritate că, pentru buna funcţionare a Serviciilor şi pentru ca Serviciile să 
îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sunt 
necesare investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale acestora..  

 Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial în vederea atingerii 
obiectivelor ambiţioase de investiţii,  

ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 

serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltenia” (denumită în continuare Asociaţia), 
persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 
din prezentul statut.” 

2. Art. 1. va avea următorul cuprins:  

„Art. 1. – Denumirea Asociaţiei este  "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Oltenia", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.54290 din 17.07.2007, 
eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.”  

3. La Art. 2. alin. (2)  va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a  adunării generale a Asociaţiei sau a 

consiliului director, conform prezentului statut.” 
4. Art. 4. va avea următorul cuprins:  



„Art. 4. – (1) Asociaţia se constituie în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de alimentare cu apă 
şi de canalizare (denumite în continuare Serviciile) pe raza unităţilor administrativ-teritoriale 

membre (denumită în continuare aria Serviciilor), precum şi realizarea în comun a unor 
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciilor, pe baza 

strategiei de dezvoltare a Serviciilor (denumită în continuare strategia de dezvoltare); 
       (2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul 

general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru 
îmbunătăţirea calităţii Serviciilor, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de 
suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea 

standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a 
fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciilor; 
        (3) Modalitatea de gestiune a Serviciilor va fi gestiunea delegată, care se va realiza în 
baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) 

atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2, lit. g^1) din Legea 
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut 
integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în continuare 

operatorul).” 
5. Art. 5. va avea următorul cuprins:  

„Art. 5. – (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 
        a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din 
prezentul statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de 
delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

    b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul, conform 
prezentului statut şi actului constitutiv al operatorului;  

    c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a 
Serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar; 

    d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciilor; 
    e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă Serviciilor; 
    f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii 
despre aceasta; 

    g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în 
legătură cu Serviciile: 

    1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, surse le necesare 
pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite 
rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de 

suportabilitate ale populaţiei; 
    2. aplicarea principiului solidarităţii;  

    3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";  
    4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor;  
    5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi 

comercială eficientă a acestora; 
    6. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate 

de Servicii; 



    7. buna gestiune a resurselor umane; 

    h) să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare 
necesare implementării strategiei de dezvoltare.  

        (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează 
Asociaţia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi co mpletările 
ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele drepturi şi obligaţii legate de 

Servicii: 
    a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi 
sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului;  
    b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării 

acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;  

    c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciilor, stabiliţi 
prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării 
Serviciilor de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea 

măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care 
operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu 

asigură continuitatea Serviciilor; 
    d) consultarea asociaţiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale 
şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciilor; 

    e) medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;  
    f) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor 

asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la: 
    (i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în 
special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;  

    (ii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau 
modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de 

siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public 
şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciilor; 
    (iii) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;  

    (iv) asigurarea protecţiei utilizatorilor; 
    g) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciilor furnizate/prestate şi 

cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea 
publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciilor;  
    h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţ ia 

cu utilizatorii Serviciilor; 
    i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în 

contractul de delegare; 
    j) aprobarea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a 
modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea 

preţurilor şi tarifelor propuse de operator; 
    k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faţă de operator prin 

clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciilor; 
    l) elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciilor, consolidat şi 
armonizat pentru întreaga arie a Serviciilor; 

    m) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-
financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.” 

6. La  Art. 6. alin. (1) şi alin. (2) va avea următorul cuprins:  



„Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, 

necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor 
proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul 

public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi.  
      (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 66.200 lei, constituit din contribuţia în numerar 
a asociaţilor, după cum urmează: 

1........ 

.......... 

.......... 

67......                                                                                            .” 
7. La  Art. 7. lit. a) şi lit. d) va avea următorul cuprins:  

„Art. 7. – Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 
    a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 

contribuţii de la bugetele locale ale acestora; 
    d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.” 

8. Art. 8. va avea următorul cuprins:  

„Art. 8. – Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi 
economice.” 

9. La  Art. 12. alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) va avea următorul cuprins:  

„Art. 12. – (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din 
Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol. 

    (2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se 
retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă 

din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, acest asociat va notifica preşedintelui 
Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea 
generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.  

    (3) Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările care se 
impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a 

gestiunii serviciiilor şi/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), 
conform prevederilor contractului de delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a 
prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.  

    (4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat 
cu operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din 

contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau 
după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociaţie.  
    Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciilor şi neadoptarea, în două şedinţe 

consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a 
delegării gestiunii Serviciilor către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive 

decât un vot negativ. 
    Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi 
modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiţii), conform 

prevederilor acestuia, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului 
constitutiv al Asociaţiei.” 

 10. La Art. 14. alin. (4) va avea următorul cuprins:  

„Art. 14. – (4) – Hotărârile  de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, 
în copie, Părţilor şi Adunării Generale în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii lor.” 

     11. Art. 15 se abrogă, iar art. 16 – 25 devin art. 15 – 24. 

12.  Art. 16. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  



„Art. 16. – (1) - Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării Generale 

conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi atribuţiile 

speciale prevăzute de prezentul Statut, în exercitarea competenţelor privind Serviciile 
Delegate încredinţate de către Autorităţile Locale membre, şi drepturile speciale acordate de 
Actul Constitutiv al Operatorului prevăzut la art. 17 alin. 2 lit. a) din prezentul Statut .  

     (2) – Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:  
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;  

    b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada 
încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;  
    c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a 

proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu 
financiar; 

    d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;  
    e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de 
organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori; 

    f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării 
aparatului tehnic al Asociaţiei; 

    g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare 
depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5000 euro; 
    h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;  

    i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare; 

    j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi excluderii unor 
membri din Asociaţie; 
    k) aprobarea cotizaţiei anuale; 

    l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.  
(3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu pr ivire la exercitarea mandatului 

acordat de asociaţi, conform art. 5 alin. (2), sunt: 
    a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare 
a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, 

precum şi a programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de consiliul director 
al Asociaţiei, conform art. 24 alin. (3) lit. a); 

    b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de 
delegare, elaborate şi prezentate de consiliul director, conform art. 24 alin. (3) lit. g);  
    c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în 

contractul de delegare; 
    d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator de la 

data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;  
    e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de 
contractul de delegare în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de 

performanţă; 
    f) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciilor, consolidat şi armonizat 

pentru întreaga arie a Serviciilor, elaborate şi prezentate de consiliul director conform art. 24 
alin. (3) lit. b). 
    (4) Adunarea generală a Asociaţiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea 

drepturilor speciale de informare şi de control asupra operatorului, acordate Asociaţiei 
conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.” 

13. Art. 17. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  



„Art. 17. –  (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte 

asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al 
asociaţilor, în special: 

    a) operatorul; 
    b) strategia de dezvoltare; 
    c) politica tarifară; 

    d) contractul de delegare. 
    (2) În legătură cu acestea, asociaţii convin: 

    a) Operatorul 

    1. Operatorul, înfiinţat potrivit art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, va fi o societate comercială înfiinţată în una dintre formele prevăzute 

de legislaţia privind societăţile comerciale, având ca acţionari/asociaţi toate sau o parte din 
unităţile administrativ- teritoriale membre ale Asociaţiei.  

    2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciilor pentru asociaţi. 
    3. Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al 
operatorului înainte de aprobarea acestora. Autorităţile deliberative ale asociaţilor care sunt în 

acelaşi timp şi acţionari/asociaţi ai operatorului vor respecta avizul Asociaţiei.  
    4. În aplicarea prevederilor art. 31^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a 
influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului, 
asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei, potrivit prezentului 

statut, dreptul de a: 
    a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul 

să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului; 
    b) propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al operatorului;  
    c) propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de 

administraţie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia; 
    d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al operatorului 

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

operatorului;  
    f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca obiectul 

principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod 
CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);  
    g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut 

de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra 
destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să 

poată lua o hotărâre în acest domeniu; 
    h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea 
lor; 

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

    b) Strategia de dezvoltare 

1. Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei 
de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această 

strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza 
macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic, ţinând seama de 

strategia de dezvoltare. 



    2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea 

Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 
ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.  

    3. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în 
şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor 
beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale 

asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor. Acestea vor fi anexate la 
contractul de delegare şi fac parte integrantă din acesta.  

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

    c) Politica tarifară  

    1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de 

operator pentru furnizarea Serviciilor aflate în competenţa acesteia, conform politicii tarifare 
stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, 
ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare.  

    2. De îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului 
de delegare, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui 

tarif unic, în numele şi pe seama acestora.  
    d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciilor 

    1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi pe seama 

asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, de operator.  
    2. Prin contractul de delegare Asociaţia, în numele şi pe seama asociaţilor, va conferi 

operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciile, ca servicii comunitare de utilităţi publice 
pe raza lor de competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor 
publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciilor. 

Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii, va întreţine, 
moderniza, reabilita şi extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona 

Serviciile pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor contractului de delegare.  
Realizarea acestor responsabilităţi se face prin indicatori de performanţă care pot monitoriza 
implementarea sistemului. 

    3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce îi incumbă în 
temeiul contractului de delegare.  

    4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va exercita în 
numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin în calitate de 
delegatar.” 

      14. Art. 19. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. – (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de 

către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1/3 dintre membri.  
    (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile 
lucrătoare înainte de data şedinţei  şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.  

    (3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă 
numai reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea 

respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.  
    (4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în 
absenţa acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este preşedintele 

Asociaţiei nu participă la şedinţă deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de 
adunarea generală dintre membrii săi.  

    (5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta 
procesul-verbal al şedinţei.  



    (6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va 

fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data şedinţei, fiecărui 
asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la şedinţă.  

    (7) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-
verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.” 

  15. Art. 20. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  

„Art. 20. – (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a 
Asociaţiei. 

    (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în 
competenţa cărora sunt organizate şi funcţionează Serviciile la data şedinţei adunării generale, 
asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), 

precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în prezentul 
statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei adunării 

generale doar reprezentanţii acestora.  
    (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) - h) şi l) din prezentul statut se iau în prezenţa a 

3/4 din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima 
convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară 

care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima 
convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de 
numărul de asociaţi prezenţi.  

    (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) şi e) şi la art. 16 alin. (4) din prezentul statut se 

iau în prezenţa tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin 
jumătate din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi, care însumează cel puţin două treimi 
din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin două 

treimi din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din 
numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.  

    Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă 
pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile  calendaristice de la data stabilită 
pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită 

indiferent de numărul de membri prezenţi.  
    (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) - k) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) din 
prezentul statut se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi 
majoritate obligatorii la orice convocare.  

    (6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) - (5) de mai sus, dacă o hotărâre a 
adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care 

aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al 
reprezentantului acestuia. 
    Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din 

prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este 
membru al Asociaţiei. 

    (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei 
adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii 
administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.” 

  16. Art. 21. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  

„Art. 21. –(1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
art. 16 alin. (2) lit. i) - k) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii 

asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat 



expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant 

este. 
    (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa asociaţilor 

în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei. De asemenea, Asociaţia 
este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe 
pagina de internet a consiliului judeţean.  

    (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-
o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei, dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniţia acţiune în justiţie, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
    (4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată 

în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuţia privind aprobarea schimbării 
sediului Asociaţiei.” 

  17. La  Art. 22. (numerotare nouă) alin. (1) şi alin. (3) (alin. nou) va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 22. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, 

format din Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o 

perioada de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul 

reprezentării prin rotaţie.  
    (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.” 
  18. Art. 24. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  

„Art. 24. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării 
generale şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de 
adunarea generală.  

    (2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:  
    a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 
al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;  
    b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de 

buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale;  
    c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia 

contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5000 euro;  
    d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea 
politicii de personal aprobate de adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de 

adunarea generală; 
    e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul 

Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au 
achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut; 
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.  

    (3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat 
de asociaţi, conform art. 5 alin. (2): 

    a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice 
multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi 
publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclus iv cu consultarea 

operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare 
adunării generale a Asociaţiei; 



    b) asigură elaborarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciilor, consolidat şi 

armonizat pentru întreaga arie a Serviciilor, pe care le supune spre aprobare adunării generale;  
    c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul 

realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare  economico-
socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;  
    d) asigură consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor 

locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciilori; 
    e) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciilor furnizate/prestate şi cu 

privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică 
sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciilori; 
    f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor 

asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la: 
    (i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în 

special respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare, inclusiv 
în relaţia cu utilizatorii;  
    (ii) gestionarea şi administrarea Serviciilor de către operator pe criterii de eficienţă 

economică şi managerială; 
    (iii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de 
siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public 
şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciilor; 

    (iv) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;  
    (v) asigurarea protecţiei utilizatorilor,  

 şi în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării 
generale a Asociaţiei; 
    g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;  

    h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu 
utilizatorii.” 

  19. Art. 26. se abrogă, se adaugă un articol nou-art. 25, iar art. 27-34, devin art. 26 -

33. 

  20. Art. 25 – articol nou, va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un 
aparat tehnic propriu. 

    (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Preşedintele Asociaţiei. 
Membrii aparatului tehnic vor fi numiţi de consiliul director şi vor avea statut de salariaţi ai 
Asociaţiei. 

    (3) Din aparatul tehnic vor face parte următoarele posturi: 
    a) un director; 

    b) un responsabil economic; 
    c) un responsabil tehnic; 
    d) un responsabil juridic. 

    (4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în 
considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic 

al Asociaţiei.” 
  21. La  Art. 26. (numerotare nouă) alin. (1) şi alin. (3) (alin. nou) va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 26. - (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau 
ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei.  

    (3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta 
procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director 



prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se 

păstrează la sediul Asociaţiei.” 
  22. Art. 27. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  

„Art. 27. – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de 
cenzori formată din 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, 
cu posibilitatea prelungirii.  

    (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să 
fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.  

    (3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.  
    (4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.” 

23. Art. 31. (numerotare nouă) va avea următorul cuprins:  

    „Art. 31. – (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia 

privind asociaţiile.  
    (2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de 
drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării 

generale sau a instanţei judecătoreşti competente.”  
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REGULAMENTUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 

 ASIGURATE DE S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. 

 
 CAP. I  

DISPOZIŢII GENERALE  
 

Art. 1  (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare, denumite în continuare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, asigurate de 
către Compania de apă Oltenia S.A., denumită în continuare Operator. 
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite 

pentru asigurarea serviciilor, precum şi relaţiile dintre operator şi utilizatorii acestor servicii.  
(3) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, 
exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, preluate de către Compania de apă Oltenia S.A..  
(4) Operatorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va conforma prevederilor 

prezentului regulament.  
Art. 2 În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:  
2.1. apa potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în 
vigoare;  

2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei de către persoane fizice 
şi juridice, care rezulta mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-
sanitare;  
2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau 
corespunzand unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;  

2.4. ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu 
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din 
stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor 
imobilelor;  

2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;  
2.6. autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C.;  
2.7. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare de 
a se branşa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;  

2.8. 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 sa furnizeze serviciul de 
alimentare cu apă;  
2.9. aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, 
amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care 
se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;  
2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru 

utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte 
condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale 
preluate la canalizarea publică;  
2.11. branşament de apă - partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigura legatura dintre 
reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. 

Branşamentul deserveste un singur utilizator.  
2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnică, referitoare la o 
instalaţie;  
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2.13. cămin de branşament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, 
aparţinând sistemului public de alimentare cu apă, care adaposteşte contorul de branşament, 
cu montajul aferent acestuia;  

2.14. contor de branşament - aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, 
care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; 
contorul este ultimă componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind 
utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.  

2.15. contor de reţea - aparatul de măsurare a cantităţii de apă transportată dintr-o zonă în alta 
a reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de 
apă consumată de unul sau mai mulţi utilizatori;  
2.16. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale 
pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;  

2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, 
sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a 
consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri  de uz sau 
de interes public naţional;  

2.18. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei 
necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare şi 
utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare;  
2.19. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie 

industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim 
juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se 
consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte;  
2.20. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;  

2.21. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri 
minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de 
furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor;  
2.22. infrastructura tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 

furnizarii/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine 
domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului 
juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
2.23. instalaţii interioare de apă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi 

instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua 
publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;  
2.24. instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile 
de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;  

2.25. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin 
care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu 
reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi 
publice;  

2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul 
apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri 
imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se inlătură 
cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigura o funcţionare alternativa, se 
repară sau se înlocuieşte instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileşte 

funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor 
necesare asigurării unei funcţionări normale;  
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2.27. operator - persoana juridică românaă sau străină care are competenţa şi capacitatea, 
recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un 

serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigura nemijlocit administrarea şi exploatarea 
sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi:  
- autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora, cu personalitate 
juridică;  

- asociaţiile de dezvoltare comunitară;  
- societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile 
de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale;  
- societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt;  
2.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator, în punctul de 

branşare, astfel încât să se asigure debitul normat de apă, la utilizatorul amplasat în poziţia 
cea mai dezavantajoasă;  
2.29. punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în proprietatea sau în 
administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigurp 

identificarea poziţiei de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, 
stabilirea apartenentei instalaţiilor, ca şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce 
revin părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora. Delimitarea dintre 
instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de 

racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;  
2.30. racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigura legătura 
dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, 
inclusiv căminul de racord;  
2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale destinat măsurarii, înregistrării 

şi individualizarii consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. 
Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca 
repartitoare de costuri; 
2.32. reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din 

reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;  
2.33. reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită 
din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigura distribuţia apei la doi ori 
la mai mulţi utilizatori independenţi;  
2.34. reţea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale 

colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură 
preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi 
utilizatori independenţi;  
2.35. secţiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de 
laborator, acest loc fiind:  

- pentru apa potabilă şi industriala: căminul de bransament;  
- pentru apa uzata: căminul de racord;  
2.36. serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate 
publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, 

transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor 
de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea 
apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;  
2.37. serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor necesare pentru:  
- captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;  

- tratarea apei brute;  
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- transportul apei potabile şi/sau industriale;  
- inmagazinarea apei;  

- distribuţia apei potabile şi/sau industriale;  
2.38. serviciu de canalizare - totalitatea activităţilor necesare pentru:  
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;  
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;  

- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor 
pluviale şi asigurarea functionalitatii acestora;  
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din 
activităţile prevăzute mai sus;  
- evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;  

2.39. sistem de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul 
de alimentare cu apă. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regulă, următoarele 
componente:  
- captări;  

- aductiuni;  
- staţii de tratare;  
- staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;  
- rezervoare de inmagazinare;  

- reţele de transport şi distribuţie;  
- branşamente, până la punctul de delimitare;  
2.40. sistem de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul 
de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:  

- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;  
- reţele de canalizare;  
- staţii de pompare; 
- staţii de epurare;  

- colectoare de evacuare spre emisar;  
- guri de vărsare în emisar;  
- depozite de nămol deshidratat;  
2.41. utilaj de bază - totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului 
tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial 

desfăşurarea activităţii;  
2.42. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual 
sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.  
Art. 3 Principiile avute în vedere la elaborarea regulamentului serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare sunt :  

a) securitatea serviciului;  
b) tarifarea echitabilă;  
c) rentabilitatea, calitatea şi eficienta serviciului;  
d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, 

sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;  
e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  
f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;  
g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;  
h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei 

mediului şi sănătăţii populaţiei.  
Art. 4 (1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare au drept 
scop asigurarea alimentării cu apă potabilă şi canalizarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii 
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Serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de către Compania de apă Oltenia 
S.A., precum şi epurarea apelor uzate deversate în emisar; 

(2) Serviciile trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare  
/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabi lite în 
contractele de furnizare precum şi cerinţele indicatorilor de performanţă aprobaţi de către 
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Oltenia.  

(2) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii 
publice înaintea aprobării, având în vedere necesitatea asigurării alimentarii cu apă, 
canalizării şi epurării apelor uzate pentru toţi utilizatorii Serviciilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare asigurate de către Compania de apă Oltenia S.A..  

Art. 5 (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă de către Compania de 
apă Oltenia S.A. este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, 
ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi 
stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.  
(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, 

condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi 
reglementările legale în vigoare.  
(3) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă 
numai în măsura în care există disponibilitati faţă de necesarul de apă potabilă al localităţii, 

stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.  
(4) În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite 
integral, aceştia trebuie să işi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, 
realizate şi exploatate în condiţiile legii; 
(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: irigarea terenurilor, spălarea autovehiculelor şi 

consumul tehnologic al unităţilor industriale, utilizatorii vor folosi apa din surse proprii.  
(6) Apa industriala sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de 
alimentare cu apa industrială sau prin sisteme individuale realizate şi exploatate de agenţii 
economici.  

(7) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi 
sistemele de alimentare cu apă industriala sau din surse proprii.  
Art. 6 (1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, 
epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii 
serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de suprafaţa colectate de pe 

teritoriul localităţilor.  
(2) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de 
epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizarii, 
deshidratarii, depozitării controlate şi valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare 
privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.  

(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin 
acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi 
pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori 
calitatea lor, să nu conducă la:  

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;  
b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;  
c) perturbarea functionării normale a statiei de epurare prin depăşirea debitului şi a  
      încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;  
d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de  

      exploatare a sistemului;  
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e) apariţia pericolelor de explozie.  
(4) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite 

din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, 
acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor 
în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze 
protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.  

(5) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi economici 
industriali sau de la alţi utilizatori neracordati la reţelele de distribuţie a apei se poate aproba  
numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic 
sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care 
pot inhiba ori bloca procesul de epurare.  

Art. 7 (1) Măsurarea cantităţilor de apă preluate sau furnizate de operator, prin intermediul 
sistemelor de alimentare cu apă, sub forma de apă potabilă sau apă brută este obligatorie. 
Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de preluare/delimitare /separare a 
instalaţiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor 
specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă. 

(2) Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin sau sunt în administrarea 
operatorului, iar cele din aval aparţin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. 
Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator 
spre utilizator.  

(3) Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim 
pauşal prevăzut de actele normative în vigoare.  
Art. 8 (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile 
administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii 
necesare functionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile 

tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-
se de la un plan director de perspectivă.  
(2) Contractul de delegare a gestiunii va prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor 
administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.  

(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure 
funcţionarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi 
continuitatea evacuarii apelor colectate de la aceştia.  
(4) Întreruperea alimentarii cu apă şi a evacuării apelor uzate la canalizare este permisă numai 
în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forţă majoră.  

(5) Reţeaua de alimentare cu apă, inclusiv branşamentele, intră în obligaţiile de întreţinere şi 
reparaţie ale operatorului.  
(6) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), operatorul va asigura 
exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor, în conformitate cu instrucţiunile tehnice 
specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, 

modernizări şi investiţii.  
(7) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuităţii functionării 
reţelei de canalizare. În cazul constatării existenţei unor obturari ale canalizarii din vina dovedită 
a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de către acesta.  
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           CAP. II  
        SIGURANTA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA ŞI DE CANALIZARE  

           SECŢIUNEA 1  
        DOCUMENTAŢIE TEHNICA 
  

Art. 9 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnica minimă necesară desfăşurării 

serviciilor de alimentare cu apă şi a serviciilor de canalizare.  
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de 
specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi 
manipularea acestor documente.  
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi 

reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice 
principalelor tipuri de instalaţii.
(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, corecta completare şi 
păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.  
Art. 10 Proiectarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare 

sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi 
prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, iar 
proiectele vor tine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea 
mediului.  

Art. 11 Operatorul va deţine şi va actualiza următoarele documente:  
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;  
b) planurile cadastrale ale situaţiei terenurilor;  
c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv 
cele subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările;  

d) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau 
completările la zi;  
e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt 
amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea 

apelor, cu avizele necesare;  
f) cărţile tehnice ale construcţiilor;  
g) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în 
funcţiune a acestora;  
h) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de 

lucrări sau ale lucrărilor ascunse;  
i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, 
devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;  
j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu:  

- procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;  

- procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanta şi garanţie, 
buletinele de verificări, analiza şi încercări;  

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;  
- procese-verbale de punere în funcţiune;  

- procese-verbale de dare în exploatare;  
- lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;  
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea 

neconformitatilor şi a remedierilor;  
- documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;  

k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu 
actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui 
utilaj şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;  
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l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 

cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;  
m) instrucţiuni proprii privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, aferente fiecărei 
activităţi; 
n) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 

obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;  
o) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg 
personalul;  
p) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de 
măsura, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;  

q) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;  
r) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;  
s) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;  
t) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, 
de admitere la lucru etc.;  

u) bilanţul cantităţilor de apă, conform proiectului, şi rezultatele bilanţurilor periodice 
întocmite conform prevederilor legale.  
Art. 12 (1) Documentele puse la dispoziţie de autorităţile publice locale, după caz, se vor 
păstra la sediul operatorului.  

(2) Documentaţiile referitoare  la construcţii de orice fel se vor întocmi, reconstitui, completa 
şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".  
Art. 13 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării vor fi 
întocmite numai de agenţi economici specializaţi în proiectare, care o vor preda titularului de 
investiţie.  

(2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de 
execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei, şi, în 
final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale 
de pe teren şi să predea proiectul pe sistem informaţional şi de evidenta pentru exploatarea, 

întreţinerea şi repararea instalaţiilor proiectate.  
(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să 
predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe 
teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un 
exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul 

execuţiei.  
(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de 
proiectant fără avizul acestuia.  
Art. 14 (1) Operatorul are obligaţia să işi organizeze o arhiva tehnică pentru păstrarea 
documentelor de baza prevăzute la art.11, organizată astfel încât să poată fi găsit orice 

document cu uşurinţă.  
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi 
documentele aflate în arhivă.  
(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva 

este interzisă. 
(4) La încheierea activităţii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga 
arhiva pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document 
original sau copie.  
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:  

a) data întocmirii documentului;  
b) numărul de exemplare originale;  
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c) calitatea celui care a întocmit documentul;  
d) numărul de copii executate;  

e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale 
documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;  

f) data fiecărei revizii sau actualizări;  
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;  

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;  
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;  
j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii  / 

modificării.  
Art. 15 (1) Pentru toate echipamentele se vor întocmi fişe tehnice care vor conţine toate 

datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din  
datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme 
corespondenţa lor cu realitatea.  
(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind:  

a) incidentele sau avariile;  

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;  
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;  
d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;  
e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;  

f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparaţiei accidentale sau 
planificate;  

g) componenţa şi echipa care a efectuat reparaţia accidentală sau planificată, chiar în 
cazul în care reparaţia s-a executat de alt agent economic;  

h) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;  

i) comportarea în exploatare între doua reparaţii planificate;  
j) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curenta, 

revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);  
k) data scadentă a următoarei verificări periodice;  

l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.  
(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundaţiile acestora şi a 
echipamentelor, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru 
instalaţiile de comandă, teletransmisie şi telecomunicaţii.  
(4) Pentru baraje, canale de aductiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele 

asemenea,dacă este cazul, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub 
presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.  
(5) Separat de fişele tehnice, pentru utilajele de bază (echipament sau aparataj) se va ţine o 
evidenţă a lucrărilor de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.  
Art. 16 (1) Utilajele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum şi 

principalele instalaţii mecanice (rezervoare, ascensoare, stăvilare, poduri rulante, macarale 
etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcuţe indicatoare cuprinzând datele de identificare pentru 
echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.  
(2) Toate echipamentele menţionate la alin. (1), precum şi conductele, barele electrice, 

instalaţiile independente trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită 
identificarea rapida şi uşor vizibilă în timpul exploatării.  
(3) La punctele de conducere a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale 
instalaţiilor (schemele normale de funcţionare electrice şi mecanice), cât şi, după caz, cele ale 
instalaţiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalaţiilor fixe 

de stins incendiul, iluminatul principal şi de siguranţă etc.), potrivit specificului activităţii şi 
atribuţiilor.  
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(4) Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespundă situaţiei reale din teren, iar 
numerotarea şi notarea din scheme trebuie sa corespundă notarii reale a instalaţiilor 

conform alin. (2).  
(5) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.  
Art. 17 (1) Instrucţiunile/procedurile  tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea 
operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru 

o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru 
controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra 
modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.  
(2) 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:  
a) îndatoririle, responsabilităţile şi competentele personalului de deservire;  
b) descrierea construcţiei şi functionarii echipamentului, inclusiv scheme şi schi ţe 

explicative;  
c) 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);  

d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcţionării în exploatare normală;  
e) parametrii normali, limita şi de avarie ai echipamentului;  

f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;  
g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor;  
h) reguli de anunţare şi adresare;  
i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii  / 

procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;  

j) măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.  
(3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de 
munca şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului 
desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.  

(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este 
nevoie certificându-se prin aplicarea sub semnatura a unei ştampile "valabil pe anul......". 
Modificările şi completările se aduc la cunostinţă sub semnatura personalului obligat să le 
cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.  
Art. 18 (1) Operatorul trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri 

tehnice interne.  
(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), Operatorul va întocmi liste cu instrucţiunile 
/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista 
instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:  

a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;  

b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;  
c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje şi instalaţii auxiliare;  
d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;  
e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;  

f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;  
g) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.  

Art. 19 (1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normală de 
funcţionare a fiecărui utilaj, instalaţie, echipament şi pentru fiecare construcţie, 
menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea 

normală, precum şi modul de trecere de la o schema normală la una alternativă.  
(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcţionare a elementelor componente.  
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(3) Abaterile de la funcţionarea în schema normală de funcţionare se aprobă de conducerea 
tehnică a operatorului şi se consemnează în evidentele de operare ale personalului de 

deservire şi de conducere operativă.  
Art. 20 (1) Personalul de operare va consemna permanent datele de exploatare în evidenţele 
de operare stabilite prin proceduri sau le va înregistra şi memora prin intermediul sistemelor 
informatice. Datele memorate în sistemul informatic sau cele consemnate de personalul de 

operare reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.  
(2) Documentaţia operativă şi evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic 
ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte 
şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi 
siguranţei în exploatare.  

 
        SECŢIUNEA a 2-a  

      ÎNDATORIRILE PERSONALULUI DE OPERARE  
 

Art. 21 (1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de 

alimentare cu apă şi de canalizare, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea 
funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie 
sau într-un ansamblu de instalaţii.  
(2) Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, 

drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişele posturilor şi în 
regulamentele/procedurile tehnice interne.  
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în 
procedurile proprii, în funcţie de:  

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instalaţiilor;  
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;  
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic;  
e) existenta teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la 

distanţă;  
f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi 

incendiilor.  
(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca 
personalul să işi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor 

instalaţii amplasate în locuri diferite.  
Art. 22 Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, 
privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în:  

a) supravegherea instalaţiilor;  
b) controlul curent al instalaţiilor;  

c) executarea de manevre;  
d) lucrări de întreţinere periodică;  
e) lucrări de întreţinere neprogramate;  
f) lucrări de intervenţii accidentale.  

Art. 23 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor 
de echipamentele, regulamentele de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile 
tehnice interne.  
(2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau 
eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în 

instrucţiunile de exploatare.  
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Art. 24 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur 
şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, 

instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile 
personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativă.  
(2) Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de 
supraveghere stabilit.  

(3) În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucţiunilor trebuie asigurată o 
anumită viteză de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se 
face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.  
 

         SECŢIUNEA a 3-a  

ANALIZA ŞI EVIDENTA INCIDENTELOR ŞI AVARIILOR 
  

Art. 25 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi al continuităţii serviciului, Operatorul va întocmi proceduri de analiză 
operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând 

sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilindu-se măsuri privind creşterea 
fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, 
întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.  
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului 

regulament şi vor fi aprobate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercominitară Oltenia .  
Art. 26 Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:  

a) defectiuni curente;  
b) deranjamente la captări, staţii de tratare, reţele de transport şi de distribuţie a apei;  
c) deranjamente la instalaţiile de colectare, de transport, la staţiile de epurare a apelor 

uzate şi la cele de tratare şi depozitare a nămolurilor;  
d) incidente şi avarii;  
e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;  
f) limitări de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem.  

Art. 27 (1) Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o 
deficienţă a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.  
(2) Defecţiunile se constată de către personalul de operare, în timpul supravegherii şi 
controlului instalaţiilor, şi se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.  
(3) Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de 

operare sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defecţiuni.  
(4) Deranjamentele din reţelele de transport şi distribuţie sunt acele defecţiuni care conduc la 
întreruperea serviciului către utilizatorii alimentaţi de la o ramură a reţelei de transport sau 
dintr-o reţea de distribuţie.  
(5) Deranjamentele din staţiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protecţie 

voită sau forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod direct 
producerea de apă potabilă, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. Se 
considera deranjament şi oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automată în 
funcţiune a utilajului de rezervă.  

Art. 28 (1) Se consideră incidente următoarele evenimente:  
a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durată, dar care nu 

îndeplineşte condiţiile de avarie;  
b) declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite 

prin anclanşarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apă 

produsă, transportată sau furnizată;  
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c) reducerea cantităţii de apă potabilă disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia 
ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai 

mare de 60 de minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.  
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se consideră incidente următoarele evenimente:  

a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionarii corecte a elementelor de 
protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta 

instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în 
acea instalaţie; 

b) ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, 
ca urmare a unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice pe 
partea electrică sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;  

c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a 
fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşarii automate a 
rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea cantităţii de apă livrate utilizatorului sau 
preluării apelor uzate de la acesta;  

d) scoaterea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în 

scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat 
alimentarea cu apă sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;  

e) scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor 
eventuale accidente umane sau calamităţi;  

f) întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile convenite în scris cu utilizatorii 
care ar putea fi afectaţi.  

Art. 29 (1) Se consideră avarii următoarele evenimente:  
a) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori 

pentru o perioadă mai mare de 6 ore;  

b) întreruperea accidentală, totală sau parţială, a livrării apei potabile sau industriale 
către operatorii economici pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în 
contracte;  

c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor 

instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile sau 
industriale, care conduc la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o 
durată mai mare de 72 de ore;  

d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de producere sau 
transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, 

dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;  
e) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a instalaţiilor de producere şi 

transport al apei potabile şi industriale, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu 
mai mult de 50% pe o durata mai mare de o oră.  

(2) Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta i şi 

schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va 
încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.  
Art. 30 Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de 
către factorii de răspundere ai operatorului. 

Art. 31 Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii va trebui să aibă următorul conţinut:  
a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;  
b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema obişnuită, 

cu indicarea abaterilor de la aceasta;  
c) prilejul care a favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;  

d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor 
înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;  

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;  
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f) situaţia funcţionarii semnalizărilor, protecţiilor şi automatizărilor; 
g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea 

deteriorarii;  
h) efectele asupra utilizatorilor, utilităţile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea 

pagubelor estimate sau alte efecte;  
i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile 

care nu au funcţionat corespunzător;  
j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de 

evenimente;  
k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a 

instrucţiunilor;  

l) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile 
afectate de incident sau avarie;  

m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu 
menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;  

n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu 

stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.  
Art. 32 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea 
acestora.  
(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe , încercări, 

analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a 
analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.  
(3) În cazul în care în urma analizei rezultă ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării 
instalaţiei, montarii instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a materialelor sau 
datorită acţiunii ori inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legatură cu 

instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi, 
pentru punct de vedere.  
(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile 
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipame nt şi/sau a executantului, 

după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii 
administraţiei publice locale.  
(5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în 
administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita 
acestora transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii 

avariei sau incidentului.  
Art. 33 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip 
denumit "fişa de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele 
primare legate de analiza evenimentului.  
(2) Conţinutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31.  

Art. 34 (1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continuă cu apă 
potabilă şi a preluării apelor uzate, operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a intreruperilor şi 
limitarilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în 
instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.  

(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial 
autorităţii administraţiei publice locale.  
Art. 35 (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de 
fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.  
(2) Pentru evidentierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau 

avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare 
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echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişa pentru 
echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului.  

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, 
manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor 
sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din 
care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta 

înlocuire), care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul 
va tine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.  
(4) Evidenţierea defectiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi 
punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.  
Art. 36 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru 

evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.  
(2) Păstrarea evidentei se face la operator pe toată perioada cât acesta prestează/furnizează 
serviciul.  
(3) La încheierea activităţii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4).  
 

        SECŢIUNEA a 4-a  
            ASIGURAREA SIGURANŢEI DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR 
 
Art. 37 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi pentru continuitatea alimentării cu apă şi preluării apelor uzate, Operatorul va 
întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile 
aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.  
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.  
Art. 38 Manevrele în instalaţii se executa pentru:  

a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind 
determinate de necesităţile obiective de adaptare a functionarii la cerinţele utilizatorilor, 
realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc., având un 
caracter frecvent şi executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;  

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea sa aibă 
un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din 
exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, 
denumite manevre programate;  

c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei 

sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite 
manevre de lichidare a incidentelor.  

Art. 39 În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările 
regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi 
protecţie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe 

baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.  
Art. 40 Manevrele trebuie concepute astfel încât:  

a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;  
b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de 

operaţii;  
c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului 

tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la 
care se executa manevră;  

d) să fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra 

instalaţiei în care se executa manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic 
de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare;  
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e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile 
care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de 

executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;  
f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a reglementărilor privind securitatea şi 

sănătatea în muncă;  
g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie 

urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului 
corespunzător;  

h) persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa 
operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei 
din teren şi de schema tehnologică de executare a manevrei.  

Art. 41 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris numit foaie de 
manevra, care trebuie să conţină:  

a) tema manevrei;  
b) scopul manevrei;  
c) succesiunea operaţiilor;  

d) notaţii în legatură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;  
e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra şi responsabilităţile lor.  

Art. 42 După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:  
a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/ 

procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:  
- manevre curente;  
- anumite manevre programate, cu caracter curent;  
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;  

b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru 

efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul sau necesită o 
succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.  

Art. 43 Manevrele de urgenţă executate în scopul eliminării consecinţelor incidentelor/avariilor 
sau a prevenirii unor evenimente periculoase  se execută fără foaie de manevră. Lichidarea 

incidentelor/avariilor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor întocmite în acest sens.  
Art. 44 (1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele 
desemnate în scris de operator, care au pregătirea necesară şi asigura executarea serviciului 
operativ şi tehnico-administrativ.
(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.  

(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schema de principiu referitoare 
la manevra care se efectuează.  
Art. 45 Manevrele curente, programate sau de urgenţă, vor fi iniţiate de persoane prevăzute 
în procedurile aprobate sau care răspund de necesitatea efectuării lor.  
Art. 46 Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, şi al probelor trebuie 

realizată astfel încât echipamentul să nu fie scos din exploatare mai devreme decât este 
necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.  
Art. 47 Operatorul va stabili prin decizie şi procedura internă nomenclatorul cu manevrele ce 
se execută pe baza de foi de manevră permanente sau pe baza de instrucţiuni /proceduri 

tehnice interne.  
Art. 48 (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor 
de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul 
mecanic, probele tehnologice şi punerea în funcţiune.  
(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele şi operaţiile  respective cad 

în sarcina organizaţiei care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare.  



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA”  
REGULAMENTUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE  

ASIGURATE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.  

 

 19 

(3) După terminarea probelor mecanice şi eventual a rodajului în gol, se face recepţia 
preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu 

proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcina şi probele tehnologice cad în 
sarcina beneficiarului.  
Art. 49 (1) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei 
executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea 

operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la 
care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, 
instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.  
(2) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor şi demontarilor de flanşe oarbe folosite 
pentru blindarea circuitelor, precum şi admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor, 

conform instrucţiunilor/procedurilor interne.  
Art. 50 (1)Trecerea de la schemă obişnuită la o alta variantă de schemă de funcţionare se 
admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente şi incendii, precum şi în  
cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaţiilor respective, 
personalul de deservire operativă şi de comandă operativă răspunzând de manevra facută.  

(2) Trecerea de la schema normală la una dintre schemele-variantă se va face pe baza foii de 
manevră şi cu asistenţa tehnică.  
Art. 51 Orice persoană desemnată să execute sau să participe la efectuarea manevrelor în 
instalaţiile sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să cunoască prevederile 

privind executarea manevrelor în instalaţii şi să le aplice. 
 
                                                    CAP. III  
                  SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE  
 

Art. 52 Prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează:  
a) serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile 

pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă mai este destinată, în 
ordinea priorităţilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor şi şcolilor, 

consumul menajer, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi 
productive şi comerciale;  

b) serviciul de canalizare, are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi 
utilizatorii de pe teritoriul localităţii.  

Art. 53 Sursele de apă sunt surse de suprafaţă şi subterane, iar emisarii sunt cei aprobaţi de 

către instituţiile de reglementare abilitate.  
Art. 54 Apa livrată şi apa descarcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

a) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi 
organoleptice conform normativelor în vigoare;  

b) apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele 

în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de 
acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile regionale din 
subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să 
respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de 

epurare sau de preepurare a apelor uzate.  
Art. 55 (1) Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
precum şi în zonele de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi 
de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive, precum şi 
depozitarea materialelor.  

(2) Zonele de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare vor fi stabilite de operator conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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Art. 56 (1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea 
construcţiilor, a instalaţiilor, imprejmuirilor, portilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de 

avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin 
domeniului public.  
(2) Este interzisă afectarea funcţionarii reţelelor de apă şi de canalizare prin accesul la 
manevrarea armăturilor şi accesoriilor a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de 

operator şi, în cazuri de forta majoră, de pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate 
măsurile de siguranţă necesare.  
(3) Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va 
face numai de către personalul de specialitate desemnat de operator.  
Art. 57 (1) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătură, de-a 

lungul traseelor sau în intersectie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a celor de 
extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de 
un operator economic autorizat, avizat de operatorul sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare.  
(2) Predarea amplasamentului se va face în prezenţa delegatului operatorului, pe baza unui 

proces-verbal de primire/predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga 
constructorul la protejarea integrităţii reţelelor de apă şi de canalizare şi a anexelor acestora, 
în timpul lucrărilor pe care le efectuează.  
(3) În cazul lucrărilor efectuate la sistemul rutier, aleile pietonale şi spaţiile verzi, va fi 

prevăzută în sarcina prestatorului obligaţia de a reamplasa elementele de acoperire a 
construcţiilor anexe ale reţelelor de apă şi canalizare.  
(4) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă şi/sau de 
canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediată prin grija 
persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca 

prin aceasta persoana juridică vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse 
operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă şi/sau de 
canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea 
aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlăturării avariei. După terminarea 

lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost 
proiectată.  
 

 CAP. IV  
                            SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ  

                                               SECŢIUNEA 1  
                                       DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art. 58 (1) Autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să asigure utilizarea serviciului 
de alimentare cu apă, în mod nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice care deţin 

/utilizează imobile  în localitatea respectivă. 
(2) Dreptul de utilizare a serviciului de alimentare cu apă este garantat în condiţii contractuale, 
cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere 
şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Art. 59 Serviciul de alimentare cu apă se afla sub conducerea, coordonarea şi 
responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei 
infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru 
toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, înmagazinare şi 
distribuţie.  

Art. 60 Serviciul de alimentare cu apă se realizează pentru satisfacerea următoarelor 
necesităţi:  
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a) asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii; 
b) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor zilnice ale populaţiei;  

c) consumul industrial care utilizează apă ca materie primă, înglobându-se în produsul 
finit ca apă de răcire sau agent termic, ca mijloc de spălare şi sortare etc.;  

d) consum pentru nevoi publice, asigurându-se spălatul şi stropitul străzilor şi a spaţiilor 
verzi, funcţionarea fântanilor publice şi ornamentale etc.;  

e) consum pentru combaterea incendiilor;  
f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare la spălatul 

reţelelor de apă şi de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregătirea 
soluţiilor de reactivi chimici etc.  

Art. 61 În vederea unei evidenţe mai uşoare şi a creării premiselor luării unor decizii corecte şi 

în timp real, operatorul va crea o bază de date în format electronic, structurată pe următoarele 
domenii:  

a) date constructive; 
b) date tehnologice;  
c) date de cost;  

d) date asupra reparaţiilor; 
e) date privind programele de extindere şi reabilitare a sistemelor. 

Art. 62 Baza de date trebuie să conţină următoarele caracteristici constructive şi tehnologice:  
a) material;  

b) dimensiuni;  
c) adâncime de pozare;  
d) anul realizării;  
e) poziţia şi mărimea branşamentelor, hidranţilor, vanelor;  
f) reparaţiile executate;  

g) presiunea de lucru;  
h) presiunea maximă în sistem;  
i) presiunea de încercare;  
j) viteza apei;  

k) secţiunea de control al calităţii apei etc.  
Art. 63 Datele legate de elementele conductelor trebuie să poată fi apelate uşor, în vederea 
introducerii într-un model de calcul/verificare a reţelei, iar pentru toate elementele 
importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date şi 
coordonatele tridimensionale.  

 
SECŢIUNEA a 2-a  
CAPTAREA APEI  
 

Art. 64 Apa de suprafaţă sau subterană, folosită ca sursă pentru sistemele de alimentare cu 

apa a localităţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
a) calitatea corespunzătoare categoriei de folosinţă într-un procent de 95% din numărul 
analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;  
b) debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere variaţiile zilnice şi 

sezoniere ale necesarului de apă şi tendinţa de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar).  
Art. 65 (1) Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apă a localităţilor trebuie să fie 
protejată impotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea 
acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi nterzicerea activităţilor poluante din teritoriul 
aferent.  

(2) Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe 
baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.  
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(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate 
şi construite astfel încât să fie protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor.  

(4) Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor 
şi trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în cazul 
precipitaţiilor atmosferice.  
(5) Sursele de suprafaţă vor fi protejate, prin grija autorităţilor abilitate, de activităţile umane 

neautorizate:  
a) industrie poluantă; 
b) depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement;  
c) depozitarea deşeurilor municipale.  

(6) Proprietarii terenurilor învecinate zonelor de protecţie sanitară vor fi avertizaţi în scris 

asupra restricţiilor de utilizare.  
Art. 66 În cazul captărilor din subteran se vor urmări/asigura cel puţin:  

a) nivelul apei în foraj;  
b) reglarea debitului de apă extras din foraj astfel încât să nu fie antrenate particule de 

nisip şi apa să fie limpede;  

c) variaţia debitului captabil;  
d) protecţia contra înghetului;  
e) efectuarea analizelor biologice.  

Art. 67 În cazul captării de suprafaţa se vor urmări/asigura cel puţin:  

a) nivelul apei în zona captării;  
b) captarea apei prin priză, în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în funcţie 

de construcţia prizei de apă şi de sursa de apă;  
c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;  
d) funcţionarea şi manevrabilitatea stavilelor de închidere, gratarelor etc.;  

e) variatia debitului de apă şi caracteristicile calitative ale apei;  
f) curatarea şi prevenirea îngheţării apei la gratare;  
g) curăţarea periodică, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a grătarelor;  
h) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priză;  

i) măsurarea şi înregistrarea continuă a nivelului apei din râu sau lac şi a debitului 
captat;  

j) curăţarea, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în 
zona prizelor cu baraj de derivaţie;  

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinătatea captării;  

l) calitatea apei.  
Art. 68 Pentru reţinerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării 
barelor gratarelor de către corpurile mari plutitoare şi măsuri de combatere a zaiului şi a 
gheţii.  
Art. 69 Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grăsimi se vor asigura separatoare  de ulei 

montate înaintea deznisipatoarelor sau împreună cu acestea pe canale deschise de 
aducţiune, dacă este necesar.  
Art. 70 Sistemul de automatizare şi control trebuie să fie în funcţiune permanent şi să indice 
cel puţin:  

a) starea de funcţionare/rezerva/avarie a pompelor;  
b) starea închis/deschis a vanelor;  
c) nivelul/volumul apei;  
d) presiunea apei.  

Art. 71 Indiferent de tipul captării, se vor urmări/asigura:  

a) transmiterea eventualelor situaţii deosebite de exploatare, consemnate în registrul 
de exploatare, personalului din schimbul următor;  
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b) efectuarea analizelor de turbiditate; 
c) citirea şi transmiterea datelor de la contorul de energie electrică;  

d) anunţarea imediată a oricărei defecţiuni de funcţionare şi încercarea, în limita 
competentelor, remedierii acesteia.  

Art. 72 La statiile de pompare se va urmări/asigura:  
a) ca instalatia electrică să respecte cerinţele normativelor în vigoare;  

b) o sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică;  
c) ca sistemele de protecţie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim 

etc. să fie functionale, acestea vor fi verificate lunar şi reparate numai de personal 
specializat;  

d) controlul zilnic în ce priveşte zgomotul, vibratiile produse, durata de funcţionare, 

consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagăre etc.  
Art. 73 (1) Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor de către personal 
autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompă.  
(2) Principalii parametri de funcţionare ai staţiei de pompare vor fi înregistraţi sistematic. 
Datele preluate şi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanţă, estimări 

asupra debitului de apă, economicitatea funcţionării staţiei etc.  
 

 SECŢIUNEA a 3-a  
                                              TRATAREA APEI BRUTE  

 
Art. 74 (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse, 
luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie 
să fie protecţia utilizatorilor impotriva agenţilor patogeni şi impurităţilor din apă, care pot fi 
agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.  

(2) Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţa trebuie să permită 4 etape, prin care să se 
realizeze un şir de bariere de îndepărtare a contaminarii microbiene:  

a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie;  
b) coagulare, floculare şi sedimentare (sau flotare);  

c) filtrare;  
d) dezinfecţie finală.  

(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru 
acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare şi predezinfectie trebuie exploatate în aşa 
fel încât să asigure o reducere finală de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare 

preliminare dezinfecţiei finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mica de 5 NTU 
pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singură 
proba.  
(4) Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care 
produc apă potabilă pentru localităţi şi au ca sursa apă de suprafaţă, precum şi în cazul 

folosirii surselor de profunzime.  
(5) Dezinfecţia apei se face conform tehnologiei de tratare stabilite care trebuie să fie aleasă în 
aşa fel încât să asigure un timp de contact între apă şi substanţa dezinfectană suficient 
pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului 

substanţei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfecţie trebuie să fie astfel 
încât valorile coliformilor totali şi coliformilor fecali să corespundă exigenţelor din standardul 
naţional pentru apa potabilă.  
(6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie 
să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.  

Art. 75 (1) În cazul în care în treapta de predezinfectie de la intrarea în staţia de tratare se 
introduce clor pentru împiedicarea dezvoltării planctonului, creşterea conţinutului de 
bacterii, oxidarea substanţelor organice la apele cu conţinut ridicat de substanţe organice şi 
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plancton sau la apele conţinând bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmări influenţa 
preclorarii în cazul existenţei acizilor humici.  

(2) La apele încărcate cu substanţe organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, 
microorganisme, plancton, ape colorate datorită materialelor humice, dozele de clor introdus 
înainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.  
Art. 76 Aerarea se realizează în cazul apelor cu conţinut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, 

fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat şi în procesul de deferizare.  
Art. 77 (1) Dezinfectarea, la apele care nu conţin materii organice sau substanţe chimice care 
formează cu clorul compuşi cu gust şi miros neplăcut (în special fenoli), se face prin 
utilizarea clorului sau a compuşilor săi.  
(2) În cazul apelor care conţin fenoli (dar nu şi alţi compuşi organici ce pot da gust specific de 

baltă), se utilizează peroxidul de clor în doze alese astfel încât să se împiedice formarea în 
exces a cloritului de sodiu.  
(3) Apa ce trebuie tratată pentru corectarea gustului, culorii şi eliminarea anumitor 
micropoluanţi, pentru distrugerea viruşilor şi oxidarea materiilor organice la cele cu conţinut 
de fenoli, se dezinfectează utilizând ozonul în dozele prescrise. În reţelele de distribuţie, după 

ozonizare trebuie făcută o clorinare cu doze reduse pentru controlul calităţii apei prin clorul 
rezidual.  
(4) Pentru obţinerea apei potabile , reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată 
astfel încât să se asigure după filtrare turbiditati mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU 

(unităţi nefelometrice de turbiditate), conform legislaţiei în vigoare.  
Art. 78 Decantoarele trebuie să asigure în timpul functionarii atingerea parametrilor 
proiectaţi, astfel:  

a) sistemul de distribuţie al apei brute trebuie să asigure o repartizare uniformă a 
debitului între diferitele unităţi de decantoare şi păstrarea stării de coeziune a 

flocoanelor din apa coagulată, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a 
nu distruge flocoanele;  

b) spaţiul de decantare trebuie să asigure condiţiile de depunere a suspensiilor până la 
limita cerută a apei decantate, asigurând vitezele cât mai uniforme şi împiedicând 

formarea curenâilor de convecţie;  
c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie să asigure o prelevare uniformă chiar şi 

pe timp de înghet;  
d)  spaţiul de sedimentare a nămolului trebuie să asigure acumularea volumului de nămol 

rezultat între doua curăţări, recomandandu-se decantoarele suspensionale la care 

evacuarea nămolului se realizează continuu; 
e) sistemul de curaţare a nămolului trebuie să asigure evacuarea nămolului cu o 

concentraţie cât mai mare, fără a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, 
asigurându-se o funcţionare complet automată, iar podul raclor trebuie protejat contra 
ingheţului.  

Art. 79 Pentru realizarea unei exploatări optime a instalaţiilor de decantare trebuie dată 
importanţa reglării parametrilor determinanţi:  

a) viteza de sedimentare a particulelor în suspensie;  
b) vitezele de circulaţie a apei în secţiunea de decantare;  

c) randamentul instalaţiei reprezentat prin procentul de suspensii reţinute din apa 
brută.  

Art. 80 Pentru buna funcţionare a filtrelor, operatorul va lua măsurile necesare pentru 
asigurarea:  
a) condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect pentru:  

1. calitatea materialului filtrant şi a grosimii stratului;  
2. orizontalitatea şi reglajul sistemului de drenaj;  
3. asigurarea intensitatii de spălare;  
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4. corecta amplasare şi functionalitatea clapetelor de admisie şi a dispozitivelor de reglaj;  
5. etanşeitatea armaturilor din instalaţii, în special a vanelor de pe conductele de app de 

spălare şi aer;  
b) coagulării şi decantării prealabile a apei brute care să asigure la intrarea în filtre o 
turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU;  
c) spălării filtrelor la intervale de timp stabilite în funcţie de:  

1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între doua spălări;  
2. numărul total de cuve;  
3. instalaţiile de spălare;  
d) respectării tehnologiei de spălare a filtrelor pentru a asigura:  
1. calitatea cerută efluentului;  

2. productivitatea maximă a instalaţiei;  
3. consumul minim de apă de spălare şi aer.  
e) dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi şi personal calificat.  
Art. 81 Regulile generale după care trebuie să funcţioneze treapta de dezinfectare sunt:  
a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienţa maximă, fiind recomandată utilizarea a 

doua trepte:  
1. treapta I - la intrarea în staţia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul şi doza 
alegandu-se astfel încât să nu rezulte compuşi secundari de tip trihalometanilor, cloriţi, 
cloraţi sau bromaţi, iar dacă aceştia apar concentratia să fie sub valorile admise;  

2. treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezită având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a 
reduce concentraţia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute în normele legale;  
b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese în funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, 
astfel încât calitatea apei nu trebuie să se inrautăţească din cauza reactivului de dezinfectare 
în exces sau în lipsă. În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie să se ia măsuri de 

spalare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei să fie 
inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv şi 
doza utilizată se face în funcţie de: 
1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară uti lizarea unor reactivi complementari;  

2. temperatura apei;  
3. pH-ul apei;  
4. modul şi eficienţa introducerii în apă a reactivului;  
5. prezenţa unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reacţii specifice de oxidare;  
6. capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriţi din cauza 

pericolului pentru sănătatea populaţiei;  
7. asigurarea unei biostabilităţi a apei furnizate;  
8. capacitatea de a avea efect remanent la o doză ce nu trebuie să depăşească valoarea 
maximă;  
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari.  

c) eficienta celorlalte trepte de tratare;  
d) tipul de apă şi protecţia sanitară a acesteia, conţinutul de substanţe organice şi compuşi 
ai azotului, care pot reactiona cu reactivul, mărind consumul;  
e) costul dezinfectarii în condiţiile asigurării cerinţelor normate de livrare a apei nu trebuie 

afectat de preluarea, în treapta de dezinfecţie, a sarcinilor ce trebuie şi pot fi realizate în alte 
trepte de tratare. 
  

       SECŢIUNEA a 4-a  
                               TRANSPORTUL APEI POTABILE  

 
Art. 82 Conductele ce transportă apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:  



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA”  
REGULAMENTUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE  

ASIGURATE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.  

 

 26 

a) să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă;  
b) să fie etanşe, pentru eficienţa funcţionării şi protecţia spaţiului învecinat;  

c) să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectivă;  
d) să păstreze calitatea apei transportate.  
Art. 83 La aductiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele 
adecvate pentru măsurarea şi înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a sistemului 

de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de date (SCADA).  
Art. 84 (1) În lipsa aparatelor de măsură, determinarea capacităţii de transport a aductiunii 
se face prin calcul.  
(2) Determinarea capacităţii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de 
aductiune care:  

a) au acelaşi diametru;  
b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor;  
c) se cunoaşte cota topografică a capetelor tronsoanelor;  
d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori.  
(3) Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanţa între două secţiuni, cotele piezometrice 

ale secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relaţie matematică precizată în 
literatura de specialitate sau pusă la dispoziţie de fabricanţii conductelor.  
Art. 85 În cazul în care aductiunea nu are în dotare un echipament de măsurare pentru 
presiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru 

instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurându-
se o precizie relativ bună.  
Art. 86 Testarea rezistentei conductei la presiune se face după metodologia dată în proiect, iar 
în lipsa acesteia se recomandă folosirea prescripţiilor tehnice aflate în vigoare.  
Art. 87 (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puţin 

săptămânal.  
(2) Inspecţia va fi facută, de regulă, de acelaşi personal, pentru a se obişnui cu detaliile şi a 
putea sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se consemnează într-o 
fişa de inspecţie al carei conţinut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:  

a) întocmirii planului de întreţinere şi a executării lucrărilor necesare;  
b) executării lucrărilor de reparatie, dacă este cazul;  
c) avertizarii populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă (oprirea 

apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare 
suplimentară) etc.;  

d) luarea măsurilor asupra intervenţiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară.  
(3) În timpul inspecţiei se verifică:  

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, 
anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea 
cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.;  

b) supratraversările: starea structurii de rezistenţă, tendinţa râului de erodare a malurilor, 
suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea 
termoizolatiei/hidroizolatiei etc.;  

c) starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de deşeuri 

necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, 
existenţa mijloacelor de reperare a conductei, tendinţa de lunecare a terenului etc.;  

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor 
de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de 
protecţie etc.);  

e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării;  
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f) starea staţiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există; în staţie se va intra 
numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens;  

g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea controlului 
asupra calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, 
iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii 
apei, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art. 88 Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi 
notate în fişă, iar persoana în a cărei responsabilitate intra supravegherea tehnologică a 
sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual va 
solicita cercetări mai amănunţite.  
Art. 89 Pentru aductiunile lungi (30 -150 km), se va asigura implicarea în supravegherea 

aducţiunilor a unui personal angajat care să locuiască în zonă pentru a evita deplasarile lungi; 
în caz contrar, vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport. În cazuri speciale vor fi prevăzute 
cantoane de exploatare şi personal permanent.  
Art. 90 Lucrările de întreţinere  la aducţiuni se fac ca urmare a rezultatului inspecţiei sau 
după un plan anual de întreţinere, astfel:  

a) se verifică şi se corectează functionalitatea tuturor armăturilor, căminelor: lunar;  
b) se curaţă zonele de protecţie sanitară: săptămânal;  
c) se înierbează zonele de protecţie sanitară: anual;  
d) se etanşează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din 

cămine, supratraversări, elemente de semnalizare: semestrial;  
e) se verifică subtraversările de drumuri naţionale şi căi ferate: săptămânal;  
f) se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări: lunar;  
g) se verifică pierderile de apă pe tronsoane: săptămânal; 
h) se detectează eventuale branşări neautorizate: săptămânal; 

i) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: trimestrial;  
j) se spală tronsoanele unde apar depuneri de oxid de fier, dezvoltări biologice etc.: după 

caz.  
Art. 91 Lucrările de aductiune vor fi inspectate săptămânal şi se vor efectua lucrări de 

întreţinere şi  verificare a modului de funcţionare.  
Art. 92 Pentru cunoaşterea performanţelor funcţionale ale aducţiunii şi reţelei, săptămânal se 
va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apă, iar în cazuri mai complexe, un audit de 
specialitate cu personalul atestat.  
Art. 93 (1) În funcţie de întindere şi importanţă, sistemul de transport al apei trebuie continuu 

supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul şi presiunea în secţiunea de control.  
(2) Aductiunea trebuie verificată referitor la debitul cu care alimentează rezervorul, 
măsurându-se local debitul şi presiunea în secţiunile de control, şi prin compararea valorilor 
obţinute cu valorile din schema generală de funcţionare a sistemului.  
(3) Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pentru a avea o evaluare generală a eficientei 

sistemului, se va determina mărimea pierderii de apă din sistem, prin măsurarea simultană a 
debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apă, pe tronsoane.  
(4) Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face măsurători ale 
presiunii în secţiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru 

punerea în evidenţă a unor disfunctionalităţi pe conducta de aducţiune.  
Art. 94 Pierderile de apă admisibile pentru o aducţiune trebuie să se situeze la valori sub 5% 
din cantitatea de apă intrată în sistem.  
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    SECŢIUNEA a 5-a  
ÎNMAGAZINAREA APEI  

 
Art. 95 (1) Construcţiile pentru înmagazinarea apei (rezervoare) au, în principal, rolul de 
acumulare a apei pentru compensarea variaţiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru 
stingerea incendiilor şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilitati apărute la captare 

sau a conductei de aducţiune. 
(2) În unele cazuri, construcţiile pentru înmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de rupere a 
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi şi apă pentru realizarea unei 
dezinfectări în bune condiţii, inmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor etc.  
(3) În cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult 

de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprie, iar 
compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de 
înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, 
construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual. 
(4) La solicitarea operatorului construcţiile pentru înmagazinarea apei care nu mai au utilitate 

pentru sistem pot fi trecute în conservare sau casate în baza unei hotărâri a consiliului local; 
Întreţinerea construcţiilor pentru înmagazinarea apei trecute în conservare, inclusiv a 
împrejmuirilor şi căilor de acces, revine în sarcina operatorului.  
Art. 96 (1) În construcţiile de înmagazinare apa trebuie să fie sanogenă şi curată, să fie lipsită 

de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui  
un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în 
legislaţia în vigoare.  
(2) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată dacă în proba prelevată la ieşirea din 
rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli şi streptococi 

fecali sunt cele prevăzute în legislaţia specifică şi dacă rezultatele determinărilor pentru 
bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an 
calendaristic.  
Art. 97 Operatorul serviciului de alimentare cu apă trebuie să asigure prelevarea şi analizarea 

săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare construcţie de înmagazinare în 
funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. 
coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, turbiditate şi 
dezinfectantul rezidual.  
Art. 98 Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apă potabilă 

inmagazinată care să acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a 
prelucrării şi livrării în staţiile de tratare.  
Art. 99 Rezervoarele de inmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de 
spalare şi să aibă un sistem sigur de acces pentru recoltarea de probe de apă.  
Art. 100 Spălarea, curatarea şi dezinfectia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii şi 

trebuie realizate conform prevederilor normativelor specifice  şi ori de câte ori este necesar, iar 
materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire.  
Art. 101 (1) Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să 
nu permită contaminare din exterior. 

(2) Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi protejate împotriva accesului persoanelor străine.  
Art. 102 Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanţele de impermeabilizare etc., a 
instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a apei trebuie 
să aibă aviz sanitar de folosire în acest scop.  
Art. 103 Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi 

se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor.  
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Art. 104 Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de înmagazinare, izolaţia 
termică, aerisirea, căile de acces, pierderile de apă etc. şi va consemna nivelul apei în rezervor, 

temperatura apei şi debitul vehiculat.  
Art. 105 Operatorul va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea 
timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de inmagazinare, şi o va certifica prin 
buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de 

sănătate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în reţele se va efectua, după luarea 
măsurilor de spalare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de inlăturare a 
avariilor.  
 

SECŢIUNEA a 6-a  

                                   DISTRIBUŢIA APEI POTABILE  
  
Art. 106 Furnizarea apei din reţeaua publică de distribuţie în instalaţia interioară a unui 
imobil se asigură prin intermediul branşamentului.  
Art. 107 (1) Părţile componente ale unui branşament sunt:  

a) o construcţie numită cămin de branşament, plasată pe domeniul public sau privat, 
folosită pentru controlul şi întreţinerea branşamentului, fiind uşor vizibilă şi accesibilă;  

b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei;  
c) o conductă de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie;  

d) armatura (vana) de concesie;  
e) contorul de branşament care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;  
f) armatura (vana) de închidere.  

(2) Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei 
publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. 

 (3) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se 
face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. 
(4) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, de regulă 
la 1-2 m în exteriorul acesteia.  

Art. 108 Un utilizator trebuie să aibă un singur branşament de apă.  
Art. 109 (1) Branşarea imobilelor la reţelele de alimentare cu apă se poate face numai în baza 
avizului definitiv, eliberat de operator în urma unei cereri scrise şi a proiectului de execuţie.  
(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume: 
a) avizul de branşare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - 

cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţi ile de branşare, date ce vor sta la baza 
întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;  
b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin 
detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv  va conţine:  
1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branşarea    

la reţeaua de alimentare cu apă; 
2. scheme de montaj al conductelor de apă;  
3. certificatul de urbanism;  
4. planul de încadrare în zonă, la scara1:500;  

5. actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar;  
6. planul reţelelor interioare.  
(3) Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de 
la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei 
aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, 

în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, întocmind în acest sens un 
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borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la  care 
s-a depus documentaţia incompletă.  

(4) Operatorul poate refuza acordarea avizului de branşare definitiv în cazul în care în proiect nu 
au fost respectate condiţiile de branşare stabilite în avizul de branşare de principiu. 
Art. 110 (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentari cu apă, inclusiv a 
branşamentelor de apă, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberată de 

autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la baza avizul definitiv al 
operatorului.  
(2) Se poate admite montarea contoarelor de branşament şi în incinte, clădiri, subsoluri, în cazul 
în care nu există spaţiul necesar construirii căminului de branşament, cu condiţia asigurării de 
către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului operatorului, stabilindu-se în acest 

sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în aceasta 
situaţie.  
(3) Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia lucrărilor; la recepţie se 
vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după  
încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator , în termenul prevăzut în 

contract.  
(4) Realizarea de branşamente fără avizul operatorului este considerată clandestină şi atrage, 
conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, 
administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.  

(5) Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.  
(6) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branşamentului aparţinând 
sistemului, precum şi a căminului de bransament sunt în sarcina operatorului.  
(7) Necesitatea înlocuirii totale sau parţiale a branşamentului se stabileşte de către operator. 
Art. 111 (1) Cheltuielile pentru executarea branşamentului, revin autorităţilor administraţiei 

publice locale. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar  modalităţile de 
decontare vor fi stabilite de către administraţiile publice locale. 
Art. 112 Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în:  

a) verificarea stării şi integrităţii hidranţilor şi remedierea imediată a deficienţelor: capacele 

de protecţie, pierderea de apă, intervenţia neautorizată, blocarea hidranţilor, existenţa 
inscriptiilor de marcaj, eventual starea de funcţionare prin deschiderea hidrantului 
pentru o perioada scurtă de timp: săptămânal;  

b) verificarea stării căminelor de vane: starea interioară a căminului (are apă, are deşeuri, 
are legături neautorizate, construcţia este intreagă, dacă scara nu este corodată, piesele 

metalice sunt vopsite etc.) : lunar; 
c) verificarea existenţei şi a stării capacelor de cămin şi înlocuirea imediată cu capace mai 

sigure : lunar; 
d) verificarea căminelor de bransament: integritate, starea contorului de apă, funcţionarea şi 

eventual citirea contorului, prezenţa apei în cămin (se anunţă echipa de intervenţie 

pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), 
tendinţele de distrugere: săptămânal; 

e) montarea indicatoarelor rutiere de avertizare a pericolelor în zona în care căminele ce se 
găsesc pe calea rutieră, nu au capace sau au capace defecte, după caz : imediat după 

constatare;  
f) verificarea ca după refacerea căii de circulaţie capacele să fie la cota noii căi de rulare: la 

recepţia lucrării;  
g) curăţarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea părţilor metalice : 

lunar;  

h) verificarea funcţionării vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire : 
lunar;  
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i) controlul pierderilor de apă; integral, semestrial pentru reţelele de distribuţie;  
j) verificări pentru depistarea branşamentelor fraudulos executate : zilnic; 

k) verificări pentru depistarea şi înlocuirea contoarelor de apă defecte : săptămânal; 
l) înlocuirea contoarelor de apă defecte: la solicitare; 
m) înlocuirea contoarelor de apă pentru verificarea metrologică periodică : conform 

reglementărilor;  

n) asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se prelevează probe pentru 
urmărirea calităţii apei, de către personalul propriu : lunar;  

o) spălarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mică, ca urmare a reducerii 
consumului: lunar sau la intervale ce se decid în funcţie de indicaţiile organelor sanitare 
de inspecţie, sau acolo unde se semnalează probe bacteriologice necorespunzătoare (lipsa 

clorului, prezenta bacteriilor etc.); 
p) verificarea debitului şi presiunii la branşamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice : 

la solicitare;  
q) aerisirea tronsoanelor cu defecţiuni de funcţionare cunoscute; săptămânal.  

Art. 113 Toate caracteristicile importante, de natură să schimbe elementele de siguranţă a 

funcţionării, vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în 
cartea construcţiei.  
Art. 114 Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate faţă de calea de circulaţie, în 
sistemul naţional de referinţă şi vor fi pregătite pentru sistemul GIS.  

Art. 115 (1) În cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depăşeşte 1 cm, se va asigura 
refacerea alinierii capacului. 
(2) O procedura similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecţie a capatului 
de sus al tijei de manevra a vanelor ingropate în pământ.  
Art. 116 Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un 

accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spălarea, spălarea şi dezinfectarea 
sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele.  
(2) Viteza apei utilizate la spălare trebuie să fie de minimum 1,5 m/s.  
(3) Dezinfectarea se face cu apă clorată cu circa 30 mg Cl/mc care se introduce prin pompare 

printr-un hidrant până se umple, păstrandu-se plină minimum 24 ore după care se goleşte şi 
se spală minimum 1 oră cu apă până când analiza de apă rezultată este bună, iar autoritatea 
sanitară dă aviz de punere în funcţiune a circuitului.  
(4) Pentru siguranţă, populaţia trebuie avertizată şi anunţată când la branşament apa nu 
îndeplineşte condiţiile de potabilitate.  

(5) Spălarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în 
funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu măşti de protecţie contra 
scăpărilor de clor.  
(6) Cu ocazia spălarii se verifică şi etanşeitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.  
Art. 117 (1) Pierderile de apă în reţea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din 

cantitatea totală intrată în sistemul de distribuţie.  
(2) Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care 
pierderea generală de apă (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%. 
(3) Nu se consideră pierderi de apă cantităţile de apă utilizate pentu consumul tehnologic.   

(4) Reprezintă cantităţi de apă utilizate pentu consumul tehnologic, cantităţile de apă utilizate 
pentru : 

a) spălarea componentelor sistemelor de alimentare cu apă; 
b) golirile tronsoanelor de captare, transport şi distribuţie pentru care se efectuează lucrări 

de reabilitare, modernizare, extindere şi contorizare; 

Art. 118 (1) Reparaţiile se vor face în concordanţă cu procedura de lucru în funcţie de:  
a) tipul de material;  
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b) tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură;  
c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;  

d) posibilităţile şi consecinţele izolarii tronsonului avariat;  
e) asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care 

întreruperea apei poate fi gravă);  
f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condiţiile meteorologice şi de 

starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.;  
g) existenţa avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă sau serviciului comunitar 

pentru situaţii de urgenţă, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturbă traficul în 
zonă;  

h) existenţa unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale.  

(2) În vederea intervenţiei rapide în cazul avariilor, pentru limitarea pierderilor de apă, 
operatorul poate începe execuţia lucrărilor de remediere fără a avea autorizaţiile şi aprobările 

necesare, în baza informării telefonice a primăriei, poliţiei şi a operatorilor serviciilor care 
administrează utilităţi în zonă; 
(3) Operatorul are obligaţia de a obţine autorizaţiile şi aprobările necesare pe parcursul 
derulării lucrărilor. 
Art. 119 Cu ocazia oricărei lucrări de reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite, fiind 

interzisă menţinerea lor în circuit.  
Art. 120 (1) În caz de golire a conductei trebuie acordată o atenţie sporită modului de evacuare 
a apei pentru a nu se produce vacuum pe conducta ceea ce poate face posibilă aspirarea apei 
murdare din exteriorul acesteia şi apariţia pericolului unor îmbolnăviri la utilizator.  

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatură care se deschide va fi hidrantul situat 
la cota cea mai inaltă de pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis până la reumplerea 
conductei cu apă.  
(3) Dacă fenomenul de vacuum pe conductă se produce în mod curent pe un tronson oarecare 
atunci vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziţie şi 

capacitate).
Art. 121 Hidranţii avariaţi vor fi înlocuiţi. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vana de 
izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată 
direct în pământ.  

Art. 122 (1) În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de 
vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în 
perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apă din reţea.  
(2) Utilizarea metodei nu înlocuieşte soluţia de montare a pompelor cu turatie variabilă.  
Art. 123 Pentru realizarea branşamentelor noi se recomandă folosirea unui procedeu care să 

permită realizarea acestuia fără oprirea apei în conductele de distribuţie.  
Art. 124 Toate lucrările de reparaţii se vor încheia prin realizarea a două operaţiuni:  
a) elaborarea unui document care să cuprindă operaţiunile efectuate, acesta întrand în 
documentaţia tehnică a cărţii de construcţii la capitolul reţea sau aductiune, după caz;  
b) întocmirea unei calculaţii a costurilor lucrării care va fi păstrată în documentaţia de referinţă 

a tronsonului respectiv de reţea.  
Art. 125 La termenul legal, acolo unde este cazul,  se verifică recipientul de hidrofor, fie că este 
recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient 
pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea acestuia făcându-se în condiţiile stabilite de 

proiectant şi normele ISCIR.  
Art. 126 (1) Pentru realizarea unei exploatări eficiente a reţelei de distribuţie a apei, este 
necesară dezvoltarea unui sistem care să permită transmiterea informaţiilor în timp real din 
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sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii să fie reglaţi prin 
intermediul unui sistem de automatizare.  

(2) Principalele mărimi controlate trebuie să fie:  
a) starea de funcţionare/rezerva/avarie a pompelor;  
b) starea închis/deschis a vanelor;  
c) nivelul/volumul apei în rezervor;  

d) presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variaţie a 
presiunii se face cu o modificare importantă a debitului) etc.  

Art. 127 (1) Pentru eficientizarea activităţii, operatorul trebuie să aibă un dispecerat prin care se 
va coordona intreaga activitate de operare şi va fi asigurată corelarea informaţiilor date de 
aparatele de măsură, cu lucrările de intervenţie în reţea şi cu sesizările făcute de utilizatori.  

(2) Dispeceratul central trebuie să fie asigurat cu un sistem de primire a informaţiilor, asistat de 
un program de calculator performant şi dublat de un sistem informatic ce poate asigura 
introducerea sistematică a datelor într-o bază de date, să poată fi uşor exploatate pentru 
informaţii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.  
(3) Dispeceratul trebuie să poată depista problemele legate de distribuţia apei, prin compararea 

datelor măsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioară de exploatare, realizându-
se un control mai riguros în zonă, astfel încât să se poată măsura volumul de apă cerut de 
utilizatori şi identifica zonele cu pierderi mari de apă.  
Art. 128 (1) Măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie se poate face prin montarea pe 

conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apă, putându-se folosi 
un debitmetru portabil.  
(2) În lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare 
de timp, pentru a reduce influenţa decalajelor între citirea contoarelor de branşament, dacă 
toate branşamentele sunt contorizate.  

(3) În toate cazurile trebuie să se determine pierderile de apă pe reţele.  
Art. 129 (1) În cazul unor reţele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care să se 
determine comportarea reţelei faţă de calitatea şi cantitatea de apă introdusă în reţea, precum şi 
stabilitatea biologică a apei în condiţii reale.  

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea reţelei, creşterea 
nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau 
creşterea calităţii apei introduse în reţea, concomitent cu reabilitarea reţelei.  
Art. 130 Proba de presiune se va face după o metodologie similară cu cea utilizată la aducţiuni.  
Art. 131 Pentru eficientizarea activităţii de distribuţie a apei, se va da o atenţie deosebită 

monitorizarii şi reducerii pierderilor de apă, mai ales în cazul utilizării unei surse de apă sărace, 
dacă solul este sensibil la înmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 
0,5 kwh/mc).  
Art. 133 Strategia controlului pierderilor de apă se structurează în următoarele etape:  

a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;  

b) organizarea controlului şi analiza sistematică a pierderilor;  
c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;  
d) organizarea sistemului de remediere a defecţiunilor constatate;  
e) evaluarea continuă şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;  

f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic până la care remedierea 
defecţiunilor trebuie făcută.  

Art. 134 La reţelele alimentate gravitaţional reducerea presiunii în reţea, pentru micşorarea 
pierderilor de apă prin neetanşeităţi, se poate face prin:  

a) montarea pe conducte, în poziţie convenabilă, a unor vane reductoare de presiune, care 

să asigure o presiune prestabilită în zona aval de secţiune;  
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b) manevrarea zilnică a vanelor normale, cu precauţia necesară pentru a nu se forma 
vacuum ca urmare a închiderii bruşte a acestora;  

c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor şi adoptarea de măsuri 
similare (reglare de vane) în secţiuni depărtate de secţiunea controlată.  

Art. 135 În cazul reţelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în reţea se poate face: 
a) prin modificarea debitului în cazul pompelor cu turaţie variabilă, referinţa fiind luată 

de la nodul de reţea sensibil la modificarea debitului;  
b) prin scoaterea sau introducerea în funcţiune a pompelor cu turaţie constantă, pe baza 

experienţei de exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant;  
c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel încât, la modificarea presiunii, 

ritmul de scădere să se propage cât mai uniform în reţea;  

d) prin refacerea reţelei, acolo unde este cazul, în sensul asigurării unei presiuni de bază 
pentru clădirile cu înălţime mai mică şi mărirea acesteia la clădirile înalte prin staţie 
de pompare cu hidrofor, pompe cu turaţie variabilă etc.  

Art. 136 Prelucrarea sistematică a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va 
concretiza prin stabilirea de proceduri legate de:  

a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale;  
b) durata reală de viaţă a unor materiale şi a tipurilor de îmbinări;  
c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a reţelelor;  
d) calculul eficienţei reţelei;  

e) comparaţii cu servicii de alimentare cu apă şi de canalizare existente în alte 
localităţi/ţări;  

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apă.  
Art. 137 (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului de apă 
potabilă aferent branşamentului.  

(2) Montarea contoarelor se va face la toţi utilizatorii ca o obligaţie a operatorului, pe baza 
unui program de contorizare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.  
(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizării la branşamentul utilizatorului, 
prevăzută la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociaţiilor de 

dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are 
prevăzută aceasta investiţie.  
(4) Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorului, inclusiv 
contravaloarea montajului acestora, se decontează de operator pe baza documentelor 
justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu aceasta 

destinaţie, prevăzute în bugetele locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, 
aprobate potrivit legii, şi transferate operatoriului, respectiv în bugetul operatorului , potrivit 
programelor de investiţii stabilite pe baza contractului de delegare a gestiunii. Până la 
montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pauşal.  
(5) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de 

branşament.  
(6) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora, conform 
prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind 
stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare.  
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                                                       CAP. V  
                                     SERVICIUL DE CANALIZARE  

                                                 SECŢIUNEA 1  
COLECTAREA, TRANSPORTUL ŞI EVACUAREA APELOR UZATE DE LA UTILIZATORI 
 
Art. 138 (1) Autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să asigure utilizarea serviciului 

de canalizare, în mod nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice care 
deţin/utilizează instalaţii interioare de alimentare cu apă şi de canalizare. 
(2) Dreptul de utilizare a serviciului de canalizare este garantat în condiţii contractuale, cu 
respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de canalizare.  

(3)Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de canalizare este interzisă amplasarea de 
construcţii provizorii sau definitive, precum şi depozitarea materialelor.  
Art. 139 (1) Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară de 
canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord.  
(2) Părţile componente ale unui racord sunt:  

a) o construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită 
pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibila şi accesibilă;  

b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei;  
c) o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de 

canalizare;  
d) un piesă de legatură, realizată conform normelor tehnice în vigoare, permitând legarea 

conductei de racordare la canalul de serviciu.  
(3) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, 
aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare  a realizării acestuia.  

Art. 140 (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub 
presiune a reţelei de canalizare, pe conductele prevăzute pentru preluarea la canalizare a 
apelor accidentale din subsoluri se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra 
refulării.  

(3) Căminul de racord se amplaseaza astfel:  
a) la 1-2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;  
b) între reţeaua de canalizare şi căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele 
    construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);  
c) la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă;  

d) pe canalul de serviciu, acolo unde distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de  
3 m.  
Art. 141 Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai 
dacă prin aceasta:  

a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de 

epurare;  
b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;  
c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;  
d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează 

capacitatea acestora;  
e)  nu se creează pericol de explozie; 
f)   nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de canalizare.  

Art. 142 Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului şi numai a 
următoarelor categorii de ape:  

a) ape uzate menajere;  
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b) ape uzate industriale;  
c) ape uzate orăşeneşti;  

d) ape pluviale;  
e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zăpezii.  

(1) Racordarea tuturor persoanelor fizice sau juridice, la sistemul de canalizare se poate face 
numai în baza avizului definitiv, eliberat de operator, în urma unei cereri scrise şi a proiectului 

de execuţie. În cerere se va specifica tipul imobilului (locuinţă individuală sau condominiu) ce 
urmează a fi racordat, dacă în imobil se vor desfăşura activităţi economice şi categoria acestora. 
(2) Eliberarea avizului se realizează în doua faze, şi anume: 
a) avizul de racordare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - 
cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de racordare  a utilizatorului, date ce 

vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;  
b) avizul de racordare definitiv - prin care se avizează soluţiile tehnice adoptate de proiectant 
prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:   
1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru 
racordarea la sistemul de canalizare;  

2. scheme de montaj al conductelor;  
3. certificatul de urbanism;  
4. planul de încadrare în zonă, la scara1:500;  
5. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar;  

6. planul reţelelor interioare;  
7. breviare de calcul cu estimări ale debitelor; 
8. compoziţia chimică şi biologică a apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de 
canalizare, în cazul desfăşurării activităţilor industriale . 
Art. 143 Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în 

reţelele de canalizare ale localităţilor de către operatorii economici, ca urmare a extinderii 
capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul 
are obligaţia de a cere un nou aviz de racordare, de a obţine avizul inspectoratului de sănătate 
publică şi avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligaţia să modifice contractul de 

furnizare a serviciului.  
Art. 144(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităţilor 
administraţiei publice locale. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar 
modalităţilor de decontare vor fi stabilite de către administraţiile publice locale.  
(2) Legătura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a 

utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorului. 
Racordul de canalizare trebuie să fie etanş.  
Art. 145 În vederea racordării utilizatorilor, operatorul:  

a) va analiza cantităţile şi incărcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi 
evacuate de utilizator, în corelaţie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în 

zona de amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzată;  
b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă 

reţeaua/reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare 
necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este 

necesar, necesitatea montării unor staţii de preepurare;  
c) va refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de 

canalizare, va amâna emiterea sau va limita provizoriu preluarea debitelor, dacă 
execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionari a reţelei de canalizare sau a 
instalaţiilor de epurare existente, în funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor 

sistemului de canalizare stabilită de autoritatea administraţiei publice locale;  
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d) va elibera avizul de racordare definitiv, specificând: 
1. debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate 

evacuate, în secţiunea de control;  
2. eventualele restricţii de evacuare în anumite ore sau situaţii;  
3. măsuri de uniformizare a debitelor şi concentratiilor substanţelor poluante 

conţinute;  

4. obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau 
anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a 
sistemului de canalizare.  

Art. 146 Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv de racordare în maximum 30 de 
zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii 

documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile, va 
solicita în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsă, completand în acest sens 
un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data 
la care s-a depus documentaţia incompletă.  
Art. 147 (1) Înainte de orice racordare la reţelele de canalizare, operatorul serviciului de 

canalizare va verifica conformarea execuţiei instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a 
acestor instalaţii de canalizare interioară ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât 
să fie asigurate posibilitatea tehnică de racordare şi compatibilitatea celor două reţele.  
(2) Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite 

pătrunderea apelor uzate în conducta de apa potabilă sau industrială, fie prin aspirare 
datorată fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în 
reţeaua de evacuare.  
Art. 148 (1) Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua de canalizare, utilizatorii - 
operatori economici care desfăşoară activităţi în urma cărora rezulta ape uzate din procesele 

tehnologice, vor prezenta buletine de analiza emise de un laborator autorizat, la cererea 
organului de control abilitat să efectueze astfel de controale.  
(2) Buletinele de analiză vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.  
Art. 149 (1) Recepţia şi preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în 

vigoare.  
(2) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând 
sistemului, sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.  
(3) Necesitatea înlocuirii totale sau parţiale a racordului se stabileşte de către operator. 
(4) În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se 

dovedeşte ca acestea se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, 
costurile interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina 
utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.  
Art. 150 Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, 
de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinara, de la unităţile de 

ecarisare, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii 
lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate 
în reţelele de canalizare ale localităţilor numai după ce au fost luate toate măsurile prevăzute 
de legislaţia sanitară aflată în vigoare. 

Art. 151 Utilizatorii menţionaţi mai sus au obligaţia de a prezenta lunar operatorului 
buletine de analiză a apelor deversate, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică 
teritoriale. 
Art. 152 Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu 
privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în 

reţeaua de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin:  
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a) materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de 
erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;  

b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele 
de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi;  

c) substanţe de orice natură care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de 
suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor şi statiilor de epurare a apelor 

uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;  
d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot 

pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a statiei de epurare;  
e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate;  
f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care 

să contribuie la poluarea mediului înconjurător;  
g) substanţe colorante ale căror cantităţi şi natura, în condiţiile diluării realizate în 

reţeaua de canalizare şi în statia de epurare, determină modificarea culorii apei din 
resursele de apă în care se evacueaza apele epurate;  

h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a 

nămolului;  
i) substanţe organice greu biodegradabile, în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul 

de epurare a treptei biologice.  
Art. 153 (1) În zonele în care există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au 

contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a 
deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui numai în reţeaua de 
canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  
(2) Utilizatorii care se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii şi 
care sunt amplasati în zone unde nu există reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine 

etanşe vidanjabile sau cu staţie de epurare compactă locală, construite şi exploatate în 
condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor competente. Vidanjarea şi 
evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de către operatorul 
serviciului de canalizare, fie de către alţi agenţi economici autorizaţi, care au obţinut în 

prealabil avizul operatorului privind locul şi condiţiile tehnice de descărcare a apelor uzate 
provenite din procesul de vidanjare.  
(3) Vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare, 
dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate în 
sistemul de canalizare şi s-a angajat că va realiza racordul. 

Art. 154 (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaţia de a controla 
permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel încât la deversarea în reţeaua de 
canalizare să respecte indicatorii consemnaţi în avizul de racordare.  
(2) În cazul în care apele uzate depăşesc incărcările avizate de operator sau de organele 
competente de gospodărire a apelor, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste avize, 

cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, 
precum şi a valorii eventualelor pagube produse atât operatorului, cât şi terţilor.  
(3) Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în 
prezenta utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în 

reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare 
sau avizele operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor competente.  
(4) Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel 
încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico-bacteriologice, astfel:  

a) o treime va fi analizată prin grija operatorului;  

b) o treime prin grija utilizatorului;  
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c) o treime va fi sigilată atât de operator, cat şi de utilizator, constituind proba -martor, şi 
va fi păstrată de una dintre cele doua părţi în astfel de condiţii încât să permită 

conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată 
de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de 
oricare dintre cele doua părţi.  

Art. 155 (1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai 

în secţiunea finală a colectorului principal, la intrarea în statia de epurare, pentru 
cunoaşterea debitului introdus în statie.  
(2) Pentru cunoaşterea capacităţii reale de transport şi depistarea acelor tronsoane la care 
viteza de autocurăţare nu este asigurată, se va determina debitul de apă uzată fără contoare, 
măsurând viteza şi secţiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care ţin 

cont de:  
a) panta colectorului între cămine succesive;  
b) nivelul apei în cămine;  
c) diametrul colectorului.  

Art. 156 În vederea depistării zonelor în care în sistemul de canalizare apar infiltratii în 

cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru 
determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).  
Art. 157 Pentru cunoaşterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite 
tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relaţiei dintre înălţimea 

apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinţă, pentru 
aprecierea debitelor în timpul exploatării.  
Art. 158 Proba de etanşeitate se va face conform procedurii folosite la recepţia lucrării, 
indicandu-se şi valoarea pierderii admisibile de apă.  
Art. 159 Operatorul va asigura supravegherea, cu frecvenţa stabilită în instrucţiunile 

tehnice, a colectoarelor canalizarii de către personal calificat, care va verifica periodic 
următoarele elemente constructive ale reţelei de canalizare: 

a) existenţa şi înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor ;  
b) existenţa şi înlocuirea grătarelor la gurile de scurgere;  

c) existenta denivelărilor, gropilor, şanţurilor pe traseul colectorului;  
d) existenta resturilor de pământ de pe stradă, resturi care pot ajunge în canalizare;  
e) după fiecare ploaie, băltirea apei la rigolă sau în dreptul gurii de scurgere, datorate 

înfundării sau poziţionării prea sus a acesteia;  
f) funcţionarea deversoarelor;  

g) funcţionarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cât şi la reţeaua în 
sistem divizor;  

h) existenţa mirosului neplacut, caracteristic fermentării nămolului, lângă gurile de 
scurgere sau cămine;  

i) calitatea apelor uzate deversate în reţea de agenţii economici;  

j) prezenta vieţuitoarelor în reţeaua de canalizare;  
k) funcţionarea staţiilor de pompare.  

Art. 160 O supraveghere atentă se face asupra colectoarelor prin:  
a) verificarea stării căminelor şi camerelor de intersecţie;  

b) verificarea nivelului apei în căminele de intersecţie;  
c) verificarea nivelului apei şi a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere 

este în general mică, sub viteza de autocurăţare de 0,7 m/s;  
d) depistarea prezentei poluanţilor cu efecte mari asupra reţelei: produse petroliere, 

produse toxice, agresive etc.;  
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e) verificarea cantităţii şi calităţii apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite, dar 
obligatoriu din gura de vărsare în emisar.  

Art. 161 Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt:  
a) verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine şi a grătarelor la gurile de scurgere;  
b) corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii căii sau 

în urma tasarilor diferenţiate;  

c) spălarea colectoarelor;  
d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat;  
e) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;  
f) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;  
g) curatarea bazinelor de retenţie;  

h) înlocuirea grătarelor prevăzute pe reţea;  
i) asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe;  
j) desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.  

Art. 162 (1) Spălarea colectoarelor va începe din secţiunea amonte şi se continua până la 
racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificând în prealabil, 

cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt şi dacă nu intră 
pământul în acesta.  
(2) Dacă în colector, prin crăpături sau rosturile de imbinare, au intrat rădăcinile pomilor 
existenţi în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocării acestuia, urmând ca, 

prin decopertare, să se taie rădăcinile şi din exterior şi să fie refăcute imbinarile şi tuburile 
defecte.  
(3) În toate cazurile este recomandată inspecţia cu camera TV montată, iar rezultatul 
vizualizarii va fi arhivat, după compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment 
de referinta pentru deciziile ulterioare.  

Art. 163 (1) Spălarea se va face cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apă de 
mare viteza, 10-20 m/s, asigurată printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, 
urmând ca tehnologia de curaţare să asigure condiţiile necesare astfel încât personalul de 
deservire să nu între în contact direct cu apa murdară din colector.  

(2) Metoda de spălare cu jet este obligatorie la acele reţele la care, datorită construcţiei, 
căminele de inspecţie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici şi servesc doar pentru inspecţia 
cu mijloace de televiziune în circuit închis.  
Art. 164 O atentie specială va fi acordată subtraversărilor, sifonării reţelei de canalizare, 
marcându-se nivelul apei în căminul amonte, în perioada când funcţionarea este normală, la 

debitul maxim, şi va fi verificat acest nivel periodic săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se 
va depista cauza.  
Art. 165 Spălarea unui tronson important de canalizare poate începe după ce au fost luate 
măsuri adecvate la staţia de epurare, care să ţină cont de aportul mare de nămol în apa 
uzată, care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.  

Art. 166 Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai 
mare decât debitul mediu al râului, verificându-se:  

a) stabilitatea malurilor râului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte;  
b) stabilitatea construcţiei gurii de vărsare;  

c) tendinţa râului, la ape mici, de îndepărtare faţă de gura de vărsare;  
d) tendinţa râului de blocare a gurii de vărsare;  
e) tendinţa de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apă 

evacuată din canalizare;  
f) tendinţa râului de spălare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare 

adecvată, dacă este cazul.  
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Art. 167 Canalul de ocolire care reprezintă şi preaplinul staţiei de pompare trebuie să fie 
funcţional şi accesibil tot timpul.  

Art. 168 Se va da o atenţie deosebită comportării staţiei de pompare pe durata ploilor ce 
depăşesc frecventa normală, asigurându-se accesul la staţie în orice situaţie. Se va verifica 
funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în amonte.  
Art. 169 Electropompele vor trebui să aibă echipamente de măsură pentru parametrii de 

funcţionare, debit, presiune, curent şi tensiune de alimentare, putere absorbită etc.  
Art. 170 Grătarele vor fi curatate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi 
puse în saci şi evacuate.  
Art. 171 Staţiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate 
pompele montate şi vor avea sursa dublă de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al 

staţiei de pompare va fi mai mare decât debitul colectat în mod normal.  
Art. 172 Pentru lucrările efectuate este necesar ca: 

a) să se lucreze numai cu personal calificat;  
b) personalul să aibă echipament de protecţie şi de muncă adecvat;  
c) să fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de muncă;  

d) în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie să fie cât mai 
mică, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.  

Art. 173 Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:  
a) reaşezarea corectă a capacelor căminelor;  

b) înlocuirea capacelor sparte/furate şi a grătarelor la gurile de scurgere;  
c) repararea scărilor de acces în cămine;  
d) repararea lucrărilor la bazinele de retenţie;  
e) întreţinerea sistemului de măsurare permanentă a debitelor.  

Art. 174 (1) Racordarea de noi utilizatori la reţea se face de către operator sau în cazul 

lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere, de către alţi operatori economici, cu 
personal autorizat, după un proiect aprobat de operator, respectând prevederile prezentului 
regulament.  
(2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, operatorii economici, alţii decât operatorul 

serviciului, trebuie să fie autorizaţi şi vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.  
(3) Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:  
a) utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cota ridicată, iar 
curgerea se asigură gravitational sau, când racordul este la cota joasă, se va asigura 
pomparea apei;  

b) prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.  
Art. 175 Pentru subtraversarea cursurilor de apă sau alte subtraversări, sifonul de 
canalizare va avea realizată o posibilitate de spălare. Se va verifica nivelul apei în căminul 
amonte şi, în momentul în care cota acestuia este mai mare decât este normal, se efectuează 
spălarea sau/şi curăţarea mecanică. După fiecare viitură se verifică starea subtraversarii.  

Art. 176 (1) În general, repararea colectoarelor se realizează prin săpătura deschisă cu 
oprirea apei şi deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din căminul 
amonte.  
(2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola străzii, luându-se toate măsurile de 

prevenire a accidentelor atât pentru lucrătorii proprii, cât şi pentru participanţii la trafic.  
(3) Lucrările se fac fără întrerupere până la terminare, chiar dacă se lucrează în schimburi 
succesive, în zile de sărbătoare etc.  
(4) După reparaţiile care implică accesul la tubulatură trebuie făcută o probă de etanşeitate, 
folosindu-se apa din tub prin blocarea secţiunii aval şi umplerea căminului amonte sau a 
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căminului aval până la nivelul străzii, având grija ca presiunea maximă să nu depăşească 5 
mca, iar apa uzată să nu ajungă pe carosabil.  

Art. 177 Toate lucrările de refacere a reţelei de canalizare vor fi trecute în cartea construcţiei, 
intocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate şi aprobate.  
Art. 178 (1) Cantitatea de apa uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul 
contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, 

între 80 şi 100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţilor 
administraţiei publice locale, pe baza unui studiu efectuat de un institut de specialitate.  
(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală 
cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca 
o cantitate de apă sa rămână inglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată 

evacuată se va stabili pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi avizat de 
operator.  
(3) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacueaza apa uzată în reţeaua de 
canalizare vor achită contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în 
care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.  

 
SECŢIUNEA a 2-a  

                                           EPURAREA APELOR UZATE 
  

Art. 179 Operatorul are obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de 
laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a staţiilor de tratare a apei potabile şi/sau 
instalaţiilor de epurare , să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date 
la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.  
Art. 180 Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenti şi se 

calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale în CBO(5) intrat în staţia de epurare 
în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobişnuite, cum 
sunt precipitaţiile abundente.  
Art. 181 (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de 

canalizare vor fi supuse unei epurari corespunzătoare, în vederea conformarii cu prevederile 
legale.  
(2) Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure 
performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La exploatarea staţiilor de 
epurare se va tine seama de variaţiile sezoniere ale încărcării cu poluanţi.  

Art. 182 Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie să asigure îndepărtarea prin procedee 
fizice, în special, a materiilor în suspensie, cât şi a celor nemiscibile cu apă, separabile 
gravitaţional, precum şi reţinerea parţială a substanţelor organice.  
Art. 183 Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încât să se asigure, în funcţie 
de tehnologia utilizată:  

a) reţinerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în grătare, site, 
cominutoare etc.;  

b) reţinerea materiilor nemişcibile cu apa (grăsimi, produse petroliere), realizată în 
separatoare de grăsimi;  

c) sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în 
deznisipatoare, decantoare etc.;  

d) prelucrarea nămolurilor.  
Art. 184 Treapta mecanică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din: 
a) linia (sau fluxul) apei cu:  

1. deversorul din amonte de staţia de epurare;  
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2. bazinul de retenţie;  
3. grătar;  

4. deznisipator;  
5. dispozitive de măsură a debitelor de apă uzată şi de nămol;  
6. separator de grăsimi;  
7. decantor primar;  

8. staţie de pompare ape uzate;  
9. conducte şi canale tehnologice de legatură;  
10. conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;  
11. gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;  

b) linia (sau fluxul) nămolului cu:  

1. statie de pompare nămol primar;  
2. instalaţii de sitare a nămolului;  
3. instalaţii de condiţionare chimica a nămolului;  
4. concentrator (sau ingrosator) de nămol;  
5. instalaţii de stabilizare a nămolului;  

6. rezervoare de fermentare a nămolului sau metantancuri, în care are loc fermentarea 
anaeroba;  

7. bazine de stabilizare aerobă a nămolului sau stabilizatoare de nămol;  
8. instalaţii de deshidratare a nămolului;  

9. deshidratare naturală pe platforme (paturi) de uscare;  
10. deshidratare artificială sau deshidratare mecanică;  
11. depozit de nămol deshidratat;  
12. conducte şi canale tehnologice de legatură;  

c) construcţii şi instalaţii auxiliare cu:  

1. pavilion tehnologic;  
2. staţie de suflante;  
3. centrala termică;  
4. atelier mecanic;  

5. remiză utilaje;  
6. drum de acces;  
7. drumuri, alei şi platforme interioare;  
8. împrejmuiri şi porţi;  
9. instalaţii de alimentare cu energie electrică;  

10. instalaţii electrice de forţă, iluminat şi protecţie;  
11. instalaţii de automatizare şi AMCR;  
12. instalaţii de telefonie;  
13. canale termice;  
14. reţele electrice în incintă;  

15. reţele de apa potabilă, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.;  
16. lucrări de indiguire, apărări de maluri, lucrări în albie etc.  

Art. 185 Instalaţiile de epurare mecanică a apelor uzate trebuie să asigure, de regulă, o 
eficientă de separare şi îndepărtarea principalelor substanţe poluante conţinute, astfel:  

- 40-60% pentru materii în suspensie;  
- 20-40% pentru CBO(5);  
- 20-40% pentru fosfor total şi azot organic;  
- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale.  
Art. 186 Pentru asigurarea unei funcţionari corespunzătoare a staţiei de epurare, operatorul 

trebuie să aibă o bază de date din care să rezulte următoarele caracteristici fizico-chimice:  
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a) pentru apă:  
1. temperatura;  

2. pH-ul;  
3. materii totale în suspensie;  
4. substanţe volatile;  
5. curbe de sedimentare;  

6. reziduu total, din care: reziduu fix şi reziduu volatil;  
7. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);  
8. consum biochimic de oxigen [CBO(5)];  
9. azotul amoniacal;  
10. azotiţi;  

11. azotaţi;  
12. fosfor total;  
13. substanţe extractibile cu eter de petrol;  
14. metale grele;  
15. sulfuri;  

16. cianuri;  
17. fenoli;  
18. detergenţi;  
b) pentru nămol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingroşat, stabilizat, deshidratat 

etc.):  
1. pH-ul;  
2. umiditate;  
3. materii totale în suspensii;  
4. substanţe volatile;  

5. substanţe minerale;  
6. indicele volumetric al namolului;  
7. substanţe extractibile cu eter;  
8. ioni de metale grele;  

9. conţinutul în compuşi ai azotului;  
10. conţinutul în compuşi ai fosforului;  
11. potasiu;  
12. calciu;  
13. magneziu;  

14. sodiu;  
15. cloruri;  
16. sulfaţi;  
17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de nămol (supernatantului);  
18. valori ale rezistenţei la deshidratarea nămolului fermentat.  

Art. 187 (1) Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lemn, textile, plastic, pietre 
etc.), rezultate din curaţarea materialelor reţinute pe grătare, se gestionează ca şi deşeurile 
municipale, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare, în condiţiile prevăzute de 
regulamentul serviciului de salubrizare.  

(2) Reţinerile pe grătare se depozitează temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie 
să dureze mai mult de o săptămâna.  
Art. 188 În timpul exploatării se vor urmări şi consemna parametrii de proces şi starea 
echipamentelor pentru diferite părţi ale staţiei, pe trepte: 
a) măsura pentru:  

1. temperatura şi pH;  
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2. azot amoniacal;  
3. azotaţi;  

4. azot total;  
5. suspensii solide;  
6. CCO-Cr;  
7. CB05;  

8. H(2)S;  
9. oxigen dizolvat;  
10. fosfor total;  
11. măsura debit;  
b) grătare - senzori de nivel amonte/aval:  

1. stare de funcţionare echipament/alarmă;  
2. pornire/oprire automată, funcţie de nivel;  
c) staţie de pompare:  
1. senzori de nivel în camera de aspiratie;  
2. stare de funcţionare echipament/alarmă;  

3. pornire/oprire automată, funcţie de nivel;  
d) aerare - măsura pentru pH; conductivitate, potenţial Redox la intrare:  
1. măsura debit de aer;  
2. oxigenul dizolvat - în minimum doua puncte;  

3. azotaţi şi azot amoniacal;  
4. stare de funcţionare echipament/alarma;  
5. valori parametri/alarma;  
6. comanda functionării suflantelor, în funcţie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;  
e) decantor secundar:  

1. măsură nivel apă;  
2. măsură poziţie strat;  
3. stare de funcţionare echipament/alarmă;  
4. măsura nămol recirculat şi nămol în exces;  

5. reglare debit de nămol;  
6. traductoare de suspensii pe conductele de nămol;  
f) dezinfecţie:  
1. măsura clor remanent;  
2. stare de funcţionare echipament/alarmă;  

3. funcţionare şi reglare automată pompe dozatoare;  
g) evacuare efluent: aceiaşi indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.  
Art. 189 Apa uzată procesată în staţie poate fi utilizată în agricultură pentru irigaţii, dacă 
îndeplineşte caracteristicile şi compoziţia prevăzute în actele normative în vigoare.  
Art. 190 Exploatarea şi întreţinerea staţiilor de epurare se face numai de către personal 

calificat. 
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                                                 SECTIUNEA a 3-a  
                   EVACUAREA, TRATAREA ŞI DEPOZITAREA NAMOLURILOR  

                     PROVENITE DIN STAŢIILE DE TRATARE A APEI BRUTE 
  
Art. 191 (1) În general, în staţiile de tratare a apelor potabile, nămolurile provin în proporţie 
de 65-70% din decantoare şi 15-20% de la spălarea filtrelor, restul fiind evacuarile 

depunerilor din denisipatoare.  
(2) Suspensiile din aceste nămoluri conţin: substanţe prezente în apa brută înainte de 
tratare, ca plancton, substanţe minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier,  
mangan), precum şi substanţe provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: 
hidroxizi metalici provenind din coagulare, în urma reactiilor chimice dintre reactivii de 

coagulare şi floculare şi substantele existente în apa de tratat, carbonati de calciu în cazul 
statiilor de decarbonatare (dedurizare).  
(3) Nămolurile se caracterizează printr-un conţinut ridicat de apă şi nu este permisă 
evacuarea ca atare în emisar sau reţea, necesitand tratamente ce implică tehnologii speciale 
în funcţie de natura nămolurilor şi treapta schemei de tratare din care provin.  

Art. 192 Caracteristicile specifice acestor tipuri de nămoluri se referă la:  
a) factorii privind natura nămolului: concentraţia în substanţă uscată, conţinutul în 
substanţe volatile, compozitia ponderală elementară, compozitia apei interstiţiale;  
b) factorii privind structura nămolului: viscozitatea aparenta, analiza granulometrică, natura 

apei conţinute în nămol;  
c) factorii privind comportarea nămolului la deshidratare: capacitatea de ingroşare, de 
compresibilitate, de centrifugare şi testul de afânare (Capilary Succession Time).  
Art. 193 Pentru stabilirea modului de utilizare a nămolurilor, operatorul care exploatează 
statia de tratare trebuie să aibă o analiza completă a nămolurilor produse în staţia 

respectivă, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul nămolului; cantitatea de 
substanţă uscată exprimată în unităţi de greutate; compoziţia nămolurilor; principalele 
substanţe ce îl compun; eventualele substanţe toxice; substanţe ce apar intamplător în apa şi 
periodicitatea acestei prezente; puterea calorifică a nămolurilor (în vederea unei eventuale 

incinerari), proprietăţi fizice şi mecanice; efect asupra solului.  
Art. 194 (1) Nămolurile conţinând compuşi de fier provenind de la deferizare sau de la 
instalaţiile ce folosesc sarurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept 
substanţe de adaos în reţelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în 
staţiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri şi generarea de sulfuri în 

metatancuri.  
(2) Nămolul bogat în fier poate fi folosit în procesele de defosforizare, fiind un bun suport 
pentru adsorbţia fosforului.  
(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nămolul cu conţinut bogat în fier, 
transformat în clorură ferică sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi 

pentru îndepărtarea fosforului.  
(4) În domeniul materialelor de construcţie, nămolurile conţinând fier pot fi utilizate în 
fabricarea cimentului şi a cărămizilor.  
Art. 195 (1) În scopul economisirii consumului propriu de apă potabilă în scopuri 

tehnologice se recirculă apa provenind de la spălarea filtrelor, după tratare prin 
înmagazinarea într-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sedimentare, a 
suspensiilor din acestea şi pomparea sub un debit continuu, redus ca mărime, în capătul 
amonte al staţiei. 
(2) Apele de spălare acumulate în bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, 

redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos.  
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(3) Reziduul rezultat de la spălarea filtrelor se poate evacua la canalizare.  
(4) Trebuie dată o deosebită importanţă la analiza din punct de vedere biologic a apei 

recirculate pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ce se depun pe nisipul 
filtrelor rapide, să nu ridice probleme legate de sănătate ţinându-se seama de carbonul 
organic asimilabil.  
Art. 196 Depozitarea nămolurilor deshidratate în locuri special amenajate se face în aşa fel 

încât să asigure apoi folosirea lor în diferite scopuri (în cazul în care nu poate fi valorificată 
intreaga cantitate produsă).  
Art. 197 (1) Apa de spălare de la filtre se poate utiliza în scopuri industriale, pentru irigaţii, 
pentru alte scopuri menajere non-potabile etc., în cazul în care în zonă sunt utilizatori, dar 
numai după tratare.  

(2) De asemenea, trebuie urmărită prezenţa bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi 
potenţial dăunătoare sănătăţii oamenilor iar în cazul în care analizele indică un asemenea 
pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai în scopuri non-potabile, nepermiţându-se 
reintroducerea lor în circuitul apei potabile.  
Art. 198 (1) Toate nămolurile rezultate din treptele de sedimentare şi filtrare a apei necesită 

tratare înainte de a fi descărcate; tratarea trebuie realizată în funcţie de caracteristicile 
acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziţie chimică, natura şi structura).  
(2) Nămolurilor rezultate de la staţiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere 
a volumului acestora prin:  

a) îngrosare utilizând decantarea, centrifugarea, flotaţia sau drenarea;  
b) deshidratare utilizând filtre presă cu plăci, membrană, şurub sau bandă. 
  
                                                SECŢIUNEA a 4-a  
         EVACUAREA, TRATAREA ŞI DEPOZITAREA NAMOLURILOR PROVENITE  

                              DIN STAŢIILE DE TRATARE A APEI UZATE  
Art. 199 (1) Nămolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii în suspensie, cum 
sunt cele din industria minieră, chimică, metalurgică, industria uşoară, industria alimentara, 
precum şi cele provenind din apele uzate aferente canalizării localităţilor urbane sau rurale.  

(2) Evacuarea în emisari a apelor uzate conţinând materii în suspensie, respectiv a 
nămolurilor reţinute în diversele obiecte tehnologice din staţiile de epurare, este interzisă.  
(3) Nămolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica după:  
a) compoziţia chimică în:  
1. nămol mineral, care conţine peste 50% substanţe minerale (exprimat în substanta uscată);  

2. nămol organic, care conţine peste 50% substanţe volatile (exprimat în substanta uscată);  
b) treapta de epurare a statiei din care provine în:  
1. nămol primar, rezultat din treapta de epurare mecanică;  
2. nămol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei;  
3. nămol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau aerob 

(rezultat fie din procesul de epurare biologica avansată - 
respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de namol, de pe linia namolului);  
c) provenienţa apelor uzate în:  
1. nămolurile din epurarea apelor uzate menajere/orăşeneşti;  

2. nămolurile din epurarea apelor uzate industriale.  
Art. 200 Pentru a asigura capacităţile necesare manipulării cantităţilor fluctuante de nămol, 
operatorul va trebui să ţină seama de următorii parametri:  
a) debitul mediu şi cel maxim de nămol;  
b) capacitatea potenţiala de stocare a obiectelor tehnologice din componenţa staţiei de 

epurare care realizează prelucrarea nămolului.  
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Art. 201 (1) Pentru prelucrarea şi evacuarea nămolurilor reţinute în staţiile de epurare, 
operatorul va asigura determinarea caracteristicilor în funcţie de sursă de provenienţa, 

perioada de staţionare în sistem, modalitatea de procesare luată în considerare etc.  
(2) Caracteristicile fizice ale nămolurilor sunt:  
a) umiditatea;  
b) greutatea specifică;  

c) culoarea şi mirosul;  
d) filtrabilitatea;  
e) puterea calorică.  
(3) Caracteristicile chimice sunt:  
a) pH-ul;  

b) materialele solide totale;  
c) fermentabilitatea;  
d) metalele grele;  
e) nutrienţii.  
Art. 202 Staţiile de pompare trebuie prevăzute şi cu o a doua sursă de energie, ce trebuie să 

fie total independentă de prima şi să asigure o energie continuă în caz de avarie.  
Art. 203 Pentru mărirea vitezei de evaporare nămolul va fi supus unui proces de uscare 
astfel încât umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice 
convenţionale să fie redusă în continuare.  

Art. 204 În cazul în care namolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, 
acesta va fi transportat la depozitele de deşeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin 
incinerare, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă.  
Art. 205 (1) În cazul în care concentraţiile de metale grele şi alţi componenţi chimici ai 
nămolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la 

utilizarea acestuia în agricultură, se poate aplica metoda compostării ce reduce agenţii 
patogeni şi produce un material similar cu pământul natural.  
(2) Compostul poate fi folosit în agricultură pentru combaterea eroziunii solului, pentru 
îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi pentru recultivarea acestuia.  

Art. 206 Depozitarea nămolului are următoarele funcţii: egalizarea debitelor, uniformizarea 
caracteristicilor nămolului în vederea îmbunătăţirii proceselor de tratare din aval, ca 
stabilizarea, concentrarea şi deshidratarea, permitand alimentarea uniformă pentru 
intensificarea operaţiilor de concentrare şi deshidratare şi permit flexibilitatea şi optimizarea 
proceselor pentru concentrare şi deshidratare.  

Art. 207 Nămolul poate fi depozitat în construcţii (spaţii) special concepute din interiorul 
statiei de epurare (rezervoare de stocare a nămolului, bazine de omogenizare, paturi de 
uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale staţiei de epurare (în başa de 
colectare a nămolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în 
bazinele de fermentare a namolului, în concentratoarele gravitationale, în bazinele de aerare, 

în decantoarele tip Imhoff) sau în afară staţiei de epurare în depozite controlate, şanţuri, 
gropi, pe suprafata pământului etc., în funcţie de compoziţia acestora.  
Art. 208 (1) Depozitarea se poate face pe o perioadă scurtă de timp, în bazinele de decantare 
sau în rezervoarele de concentrare a nămolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat 

şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de 
la câteva ore până la 24 ore.  
(2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare 
cu perioade lungi de retenţie, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în 
bazine separate, proiectate special pentru acest scop.  
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(3) În instalaţiile mici, nămolul este de obicei depozitat în decantoare şi în bazinele de 
fermentare. În cazurile în care depozitarea nămolului are loc în bazine închise, trebuie 

asigurata ventilaţia împreună cu tehnologiile de control corespunzător a mirosului, precum şi 
prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.  
Art. 209 (1) Nămolul deshidratat care nu se valorifică va fi transportat la depozitul de deşeuri 
de către operatorul de salubrizare.  

(2) Se interzice depozitarea în alte locuri fără existenţa unui acord de mediu în acest sens.  
(3) Utilizarea nămolurilor şi a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate 
orăşeneşti în agricultură se poate realiza cu condiţia respectării actelor normative în vigoare. 
 
                                                  SECŢIUNEA a 5-a  

                      EVACUAREA APELOR PLUVIALE ŞI DE SUPRAFAŢĂ  
                                 DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR  
 
Art. 210 Apele pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor se vor evacua prin 
reţeaua de canalizare realizată în sistem mixt.  

Art. 211 (1) În programele anuale de verificări, operatorul trebuie să prevadă verificarea şi 
curăţarea periodică a reţelei de canalizare.  
(2) Operatorul are obligaţia să întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice 
şi stradale, scop în care va efectua verificări şi curăţări periodice. În cazul ploilor torenţiale 

operatorul va lua măsuri de intervenţie în locurile inundate.  
(3) În cazul în care se constata producerea sistematică de inundaţii în anumite puncte ale 
reţelei de canalizare, operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua 
măsuri de redimensionare a conductelor reţelei de canalizare, multiplicare şi/sau 
repoziţionare a gurilor de scurgere-colectare. 

(4) Curăţarea rigolelor şi grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea 
zapezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, în conformitate cu 
prevederile regulamentului serviciului de salubrizare.  
Art. 212 (1) Curăţarea gurilor de scurgere, cu depozit şi sifon, guri de scurgere specifice 

reţelei în procedeu unitar, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios şi după ploi puternice 
pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.  
(2) În timpul operatiei de curăţare, nămolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe 
trotuar, ci în saci de plastic, care vor fi transportaţi la terminarea operaţiei la staţia de 
epurare a apelor uzate.  

(3) După curăţarea mecanică, gura de scurgere se spală, cu apa din cisternă, pentru 
îndepărtarea urmelor de nămol şi asigurarea umplerii gurii cu apă pentru realizarea 
închiderii hidraulice.  
(4) Personalul care face curăţarea va aprecia dacă exista nămol şi sub dispozitivul care 
asigură garda hidraulică iar dacă apa nu curge se va continua spălarea până se sparge 

eventualul dop format.  
(5) În cazul spălarii mecanice, nămolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în reţeaua de 
canalizare prin gura de scurgere spălată şi nici printr-un cămin alăturat pentru a nu provoca 
accelerarea depunerilor pe colector.  

(6) După terminarea operaţiunii de spălare, gura de scurgere trebuie să rămână plină cu apă, 
verificându-se dacă nivelul rămas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii 
hidraulice.  
(7) De regulă, în ziua următoare se va face o inspecţie a gurilor de scurgere curăţate 
verificandu-se, prin scoaterea gratarului, dacă apa a rămas la cota ce asigura închiderea 

hidraulică sau se simte prezenţa mirosului caracteristic.  
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(8) Gura de canalizare care nu are apă sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie 
refăcută deoarece prezintă defecţiuni constructive; nu este etanţă, pierde apă, sau elementele 

ce asigură garda hidraulică sunt deteriorate.  
Art. 213 În perioadele secetoase, în lipsa precipitatiilor pe o durată mai mare de două 
săptămâni, trebuie refăcută garda hidraulică la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe 
străzile pe care se efectuează activitatea de udare şi stropire de către operatorul de 

salubrizare, începându-se cu strazile unde se ştie ca viteza apei este mică şi este mai 
accelerat procesul de depunere a suspensiilor şi începerea fermentării.  
Art. 214 În cazul existenţei bazinelor de retenţie pentru preluarea debitelor de apă meteorică 
trebuie avute în vedere şi luate măsurile necesare pentru:  
a) împiedicarea sedimentarii suspensiilor;  

b) îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii şi golirea bazinului pentru ca acestea 
să nu între în putrefacţie;  
c) menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemului de curăţare, asigurându-se 
protecţia contra vandalismului;  
d) realizarea unei bune spălări şi dezinfecţii pentru a impiedica răspândirea mirosului sau a 

diversilor vectori (muste, tantari etc.), care imprăştie bacterii şi viruşi ce pot afecta sănătatea 
populaţiei din zonă;  
e) împiedicarea ingheţării apei din precipitaţiile căzute iarna, în cazul scăderii temperaturii 
sub cea de înghet;  

f) trebuie adoptate măsuri contra tendinţei de folosire a bazinelor de retenţie drept depozite 
de gunoi.  
Art. 215 Principalele lucrări de întreţinere sunt:  
a) verificarea şi înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere;  
b) scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de scurgere;  

c) umplerea cu apă a gurilor de scurgere;  
d) curăţarea bazinelor de retenţie.  
Art. 216 (1) Cantitatea de apa meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin 
înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară 

emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de 
fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de standardele române aplicabile 
în vigoare.  
(2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analit ic, 
aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, 

determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta aleasă, în 
documentele menţionate se va evidenţia formula de determinare folosită.  
 
                                                      CAP. VI  
INSTALAŢIILE/REŢELELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 

  
Art. 217 (1) Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi 
reparaţie, utilizatorului.  
(2) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi proprietari 

dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivaţie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune 
ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor 
proprietarilor condominiului.  
(3) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un 
singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi 

reparatie în sarcina proprietarului respectiv.  



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA”  
REGULAMENTUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE  

ASIGURATE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.  

 

 51 

(4) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui 
proprietar al condominiului este teul de derivaţie, respectiv cotul prin care se schimbă 

direcţia de circulaţie a apei din verticală în orizontală, în cazul proprietarilor care au în 
proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe.  
Art. 218 În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la 
modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea 

acordului operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a branşamentului sau a 
racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operatiei, se suporta de utilizator.  
Art. 219 (1) Se interzice legătura între instalaţiile interioare care utilizează apă din sistemul 
public cu instalaţiile interioare care utilizează apă din surse proprii . 
(2) Se interzice legătura directă între conductele de aspiraţie ale pompelor şi branşament.  

Art. 220 (1) Utilizatorul are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei 
interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi 
reparaţie ce se impun în vederea unei exploatări optime.  
(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţa şi îndrumare de specialitate, ca servicii 
suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeitatii şi modului de 

utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a acesteia.  
Art. 221 (1) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu 
are nicio obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare.  
(2) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare  se va executa cu 

respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu 
staţii de pompare a apelor uzate).  
 
                                                        CAP. VII  
                DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORILOR ŞI UTILIZATORILOR 

  
Art. 222 (1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice 
persoană fizica sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţa dat de 
proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de 

canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/ 
prestare.  
(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau 
juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de 
canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru 

individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de 
furnizare/prestare a serviciului.  
(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de 
A.N.R.S.C.  
Art. 223 (1) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie 

continuă, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele 
contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.  
(2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau 
înghet, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de 

autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în 
timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).
Art. 224 (1) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va asigura marcaje şi 
inscripţii care vor indica prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.  
(2) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidrantii reţelei. 
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Art. 225 În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, operatorul trebuie să asigure:  

a) producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv 
preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;  

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în 
condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a 

instrucţiunilor tehnice de exploatare;  
c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor 

de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;  

d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor 

de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;  
e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii 

naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi 
autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;  

f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare;  
g) contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi respectiv facturate;  
h) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin 

eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor 

specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reproiectarea, 
reutilarea şi retehnologizarea acestora;  

i) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la 
un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la 
terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să 

afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul 
în zona de intervenţie, operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor 
pavaje provizorii, care să asigure reluarea circulaţiei pe porţiunile afectate, iar 
aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va finaliza în aceleaşi condiţii. Pe 

toată perioada desfăşurării interventiilor şi până la finalizarea pavajului definitiv, 
operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de vedere al 
execuţiei, cât şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.  

Art. 226 (1) Pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 
pentru executarea lucrărilor necesare întreţinerii şi exploatării sistemelor respective, 

operatorul are drept de servitute asupra proprietăţilor afectate de sistemul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestuia.  
(2) Dacă cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii se produc 
pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 
operatorii au obligaţia să le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul 

terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile 
cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care 
părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.  
(3) Operatorul are obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având 

contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte.  
Art. 227 Operatorul are obligaţia:  

a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a 
serviciilor de apă şi de canalizare;  

b) să respecte prevederile prezentului regulament;  

c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute la 
instalaţiile sale, precum şi de înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate;  
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d) să presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a 
încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor;  

e) să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice 
locale;  

f) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice 
locale, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;  

g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare;  

h) să furnizeze apa potabilă la parametrii de potabilitate impuşi de actele normative în 
vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu prevăzute în 
contract;  

i) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare şi să verifice 
calitatea acestora;  

j) să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a cantităţilor de apă, 
în conformitate cu prescripţiile metrologice şi să utilizeze pentru sigilare numai sigilii 
cu serie unică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată;  

k) să emita factură pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de 
canalizare cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia 
a fost efectuată;  

l) să factureze cantităţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile 

măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunoştinta utilizatorului 
modificările de tarif;  

m) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatori lor, să le verifice şi să ia 
măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor 
operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de 

la înregistrarea acestora.  
Art. 228 Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare nu 
răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forţă majoră, precum şi în 
următoarele cazuri:  

a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări 
noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea 
opririi furnizarii apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. 
Anunţul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după 
caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi, se va face cu minim 24 de ore înainte 

de oprire;  
b) în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la 

canalizare a debitelor.  
Art. 229 Operatorul are dreptul:  

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără 

înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să işi asume răspunderea faţă de aceştia, 
în cazul unor avarii a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube  
importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale 
utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă 

şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa 
utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;  

b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu 
înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă 
sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului 

de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de modernizare, reabilitare, 
extinderea şi de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţa majoră;  
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c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi sa aplice penalităţile legale;  
d) să intrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în 

condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe 
o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de 
plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv 
desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, 

dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în 
legalitate.  

Art. 230 Utilizatorul este obligat:  
a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului 
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;  

b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, 
prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de 
folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;  
c) să utilizeze apă numai pentru folosintele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. 
În cazul în care utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât 

cele pentru care s-a încheiat contractul va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre 
aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;  
d) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de branşament, 
dacă se afla amplasat pe proprietatea sa;  

e) să anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute 
la căminul de branşament, care îl deserveşte;  
f) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;  
g) să nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract; 
h) să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, 

la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de 
apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru 
sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de 
pompare interioare etc., care se afla în proprietatea utilizatorului;  

i) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă 
sunt obligaţi să furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile 
prognozate pentru o perioada următoare convenită cu operatorul;  
j) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;  
k) să nu modifice instalatia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului;  

l) să nu manevreze vanele din amonte de contor şi să folosească pentru intervenţii la 
instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;  
m) să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă şi să păstreze intactă 
integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;  
n) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la 

emiterea facturii;  
o) să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice 
care incalcă condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;  
p) să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinători de surse proprii 

de apă, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturarii cantităţilor de apă uzată 
deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia să instaleze contoare, să ţină la 
zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.  
Art. 231 Utilizatorul are dreptul:  
a) să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite 

în contract;  
b) să primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate 
operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;  
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c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;  
d) să fie anunţat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările 

în furnizarea/prestarea serviciului;  
e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care 
prevăd şi cuantifică valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;  
f) să fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre 

deciziile luate de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind 
asigurarea acestor servicii;  
g) să aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru 
înregistrarea consumurilor.  
 

                                                         CAP. VIII  
                              INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI CALITATE 
  
Art. 232 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori 
în asigurarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. 

(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile   
de apa şi de canalizare, avându-se în vedere:  
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  
b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;  

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare;  
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei 
mediului.  
Art. 233 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apă şi de canalizare sunt specifici 
pentru următoarele activităţi:  

a) branşarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare;  
b) contractarea serviciilor de apă şi de canalizare;  
c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;  
d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;  

e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi 
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;  
f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apă şi de canalizare;  
g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).  
Art. 234 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să 

asigure:  
a) gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform hotărârii de dare în administrare sau 
prevederilor contractului de delegare a gestiunii;  
b) evidenţa utilizatorilor;  
c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi 

încasarea contravalorii serviciilor efectuate;  
d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizarilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora;  
e) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice  centrale şi locale, în conformitate 
cu competentele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:  

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;  
2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă 
stabiliţi;  
3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 
şi/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţată prin 

contractul de delegare a gestiunii;  
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4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare;  
5. stadiului de realizare a investiţiilor;  

6. respectării parametrilor ceruti prin prescripţiile tehnice şi normele metrologice.  
Art. 235 Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament. 
 

                                                             CAP. IX  
                        CONTRACTUL DE FURNIZARE/PRESTARE ŞI UTILIZARE 
                                 A SERVICIILOR DE APA ŞI DE CANALIZARE 
  
Art. 236 Contractarea furnizarii şi prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 

se vor realiza astfel:  
a) în cazul în care utilizatorii au branşamente, prin contracte încheiate între operator şi 
utilizatori;  
b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cişmele stradale către persoanele fizice 
care nu au branşament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu. 

Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autorităţile administraţiei 
publice locale;  
c) în cazul utilizării apei de la hidranţii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare 
sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;  
d) pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, 
pe baza de contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei specifice aflate în vigoare.  
Art. 237 (1) Condiţiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, 

presiunea de utilizare şi debitul furnizat, respectiv condiţiile de preluare şi calitatea apelor 
uzate acceptate la deversarea în reţelele de canalizare, vor fi înscrise în contractul de 
furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare.  
(2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/ 

prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
Art. 238 Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine 
penalităţi de întârziere, după cum urmează:  
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;  

b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;  
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului.  
 
                                                         CAP. X  

               REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR  
                                                    SECŢIUNEA 1  
                                  SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ  
 

Art. 239 Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor şi mediului, 
operatorul împreună cu autoritatea publică locală are obligaţia să asigure informarea şi  
instruirea populaţiei prin afişe asupra modului de comportare în situaţii de calamităţi 
naturale.  
Art. 240 Operatorul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure: 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „OLTENIA”  
REGULAMENTUL SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE  

ASIGURATE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.  

 

 57 

a) 1 - 2 l/om/zi pentru minimum 3 - 4 zile, apă potabilă din sursă mobilă echipată cu   
un sistem propriu de filtrare; 

b) punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare ale spitalelor şi altor unităţi cu 
risc mare, care au obligaţia să creeze, menţină, modernizeze şi reabiliteze aceste surse; 

c) surse de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a utilajelor; 
d) una sau mai multe surse de apă brută pentru stingerea incendiilor, în cooperare cu 

Agenţia Naţională Apele Române. 
Art. 241 După încetarea mişcării seismice operatorul trebuie să verifice:  
a) starea reţelei de distribuţie;  
b) starea de etanşeitate a rezervoarelor;  
c) integritatea aducţiunii;  

d) integritatea captării şi a surselor de alimentare cu energie electrică.  
Art. 242 Operatorul va acţiona suplimentar, realizând următoarele acţiuni:  
a) verificarea reţelei de alimentare cu apă şi depistarea deteriorărilor, iar în cazul constatării 
unor pierderi majore, izolarea la rezervoare pentru a păstra cât mai multă apă înmagazinată;  
c) solicitarea avizului comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezervă de combatere 

a incendiului (rezerva protejată) să fie folosită pentru asigurarea apei de băut, după stingerea 
incendiilor;  
d) izolarea tronsoanelor din reţea cu defecţiuni şi remedierea acestora;  
e) verificarea modului de funcţionare al hidranţilor şi trecerea la echiparea celor în stare de 

funcţionare pentru furnizarea de apă pentru populaţie, asigurând sau solicitând organelor 
abilitate paza acestora;  
f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apă din alte surse a 
utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.;  
g) punerea în funcţiune a legăturilor de rezervă ce ocolesc rezervoarele, în cazul în care 

acestea au fost afectate şi nu pot păstra apa;  
h) realizarea alimentării cu energie electrică a pompelor din sursele de rezervă, inclusiv din 
grupurile generatoare mobile din dotare, dacă este cazul;  
i) stabilirea soluţiei de alimentare cu apă în cazul în care aducţiunea este deteriorată prin:  

- utilizarea unităţii locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalată pe un amplasament 
situat pe locuri înalte şi sigure;  
- transportul apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în locurile prestabilite, către 
populaţie;  
- transportul apei de la sursele proprii, în condiţii adecvate, dacă sursele de apă pot asigura 

cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;  
j) utilizarea altei surse de apă dacă lucrările hidrotehnice de la captare sunt afectate total 
sau, în cazul în care lucrările sunt afectate parţial, asigurarea punerii în funcţiune cât mai 
urgent a părţii active, mai ales dacă sistemul funcţionează gravitaţional;  
k) realizarea de lucrări provizorii, la suprafaţă, de legare a tronsoanelor rămase întregi în 

cazul unor avarii locale pe aductiune, reţea etc., utilizând materiale rezistente şi cu îmbinări 
rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectată adecvat;  
l) trecerea, din momentul în care sistemul poate funcţiona cel puţin parţial, la refacerea 
sistematică a acestuia, în ordinea importanţei, astfel încât să se asigure debitele minime de 

funcţionare. Ordinea de importanţă poate fi stabilită prin analiza riscului de nefuncţionare a 
fiecărui obiect component al lucrării.  
Art. 243 În cazul calamităţilor naturale trebuie acţionat rapid şi eficient, asigurându-se:  
a) realizarea planului de acţiune, însuşit de personal prin simulari anterioare producerii 
calamităţii;  

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul să lucreze independent, legătura 
între echipe şi factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicaţie, care să 
fie independente de reţeaua de telefonie mobilă sau fixă.  
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Art. 244 După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi dezinfectate în 
mod sistematic. Când apa devine potabilă populaţia va fi inştiinţată ca poate utiliza aceasta 

apă în mod normal. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detectarea şi remedierea 
locurilor pe unde se pierde apă.  
 
                                               SECŢIUNEA a 2-a  

                                       SERVICIUL DE CANALIZARE 
  
Art. 245 Reţeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur fără să apară efectele 
exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrată se va drena în pământ.  
Art. 246 Operatorul va efectua următoarele activităţi:  

a) verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea 
în staţia de epurare sau căminul amonte al unei subtraversări);  
b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcându-se tronsoanele şi 
verificând terenul dacă are crăpături vizibile, sunt tasări de teren, sunt construcţii prăbuşite 
peste canal etc.;  

c) se poate interveni prin pomparea apei direct în emisar, caz în care trebuie să existe un aviz 
prealabil al autorităţii de mediu, pentru o perioadă de timp cât mai scurtă;  
d) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorică poate curge singură în emisar;  
f) vor fi puse în stare de funcţionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu 

mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate şi se face 
numai punerea în funcţiune;  
Art. 247 După stabilizarea situaţiei, reţeaua de canalizare va intra într-un proces de 
verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluţiei de 
reabilitare sau chiar de retehnologizare.  

 
                                                     CAP. XI  
             REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNEI INUNDAŢII 
                                                  SECŢIUNEA 1  

                                SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ 
  
Art. 248 (1) În cazul inundaţiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul aprobat de 
inspectoratul pentru situaţii de urgenţă.  
(2) În cazul în care staţia de pompare ce asigură presiunea în reţea este scoasă din funcţiune 

se va asigura o pompare independentă de pe un amplasament neinundabil cu motopompe 
pregătite din timp.  
(3) Dacă localitatea este parţial inundată, se va recurge la următoarele măsuri:  
a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform 
planurilor pentru situaţii de urgenţă;  

b) atenţionarea locuitorilor cu branşamente în zona inundată asupra unor măsuri 
suplimentare legate de consumul apei;  
c) oprirea staţiilor de pompare aflate în zona inundată;  
d) distribuirea de apă îmbuteliată locuitorilor afectaţi.  

(4) Dacă la captare lucrările hidrotehnice sunt scoase din funcţiune, se va asigura apa 
produsă de staţii de tratare mobile, staţii care vor fi în dotarea operatorului serviciului de 
alimentare cu apă, captarea realizându-se printr-o priză provizorie.  
(5) Dacă la sursă calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcţiune măsurile de 
tratare suplimentară:  

a) adăugarea de cărbune activ praf;  
b) adăugarea de polimeri;  
c) reducerea debitului de apă în scopul creşterii duratei de decantare;  
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d) reducerea vitezei de filtrare;  
e) ozonizarea apei etc.  

(6) Dacă sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica soluţia alimentare cu 
energie electrică de la o sursă de rezervă.  
(7) Dacă puţurile sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spălate imediat ce 
nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a asigura etanşarea lor până la 

depăşirea fenomenului.  
(8) După trecerea evenimentului se va proceda la spălarea şi dezinfectarea componentelor 
sistemului care au fost afectate, obţinându-se un aviz al organelor sanitare.  
Art. 249 În planul de acţiune se vor trece elementele aplicabile din măsurile ce trebuie luate 
în cazul producerii unui cutremur. 

 
                                                SECŢIUNEA a 2-a  
                                         SERVICIUL DE CANALIZARE  
 
Art. 250 În perioada inundatiilor reţeaua de canalizare este suprasolicitată, intrând de cele 

mai multe ori sub presiune.  
Art. 251 (1) Operatorul va asigura cu maximă prioritate funcţionarea staţiilor de pompare a 
apelor uzate, suplimentând numărul de pompe cu motopompe.  
(2) O atenţie deosebită se va da prevenirii inundării staţiilor de pompare prin luarea 

măsurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.  
(3) Gradul de asigurare a funcţionării pompelor trebuie să fie mai mare decât al celorlalte 
construcţii componente ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Art. 252 Se vor aplica măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele în care 
sistemul de canalizare a refulat.  

Art. 253 Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru 
suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate.  
Art. 254 În scopul reducerii gradului de poluare, în zona joasă se poate recurge la devierea 
apelor colectate de pe suprafeţele aflate la cote neinundate.  

Art. 255 Se va urmări capacitatea de evacuare a emisarului receptor, luându-se măsuri 
adecvate când exista riscul intrării apei prin deversorul liber.  
Art. 256 (1) După trecerea evenimentului se va face o verificare generală a canalizării şi se va 
asigura funcţionarea acesteia în regim normal.  
(2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de măsuri capabile să 

îmbunatăţească funcţionarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitură.  
 
                                                      CAP. XII  
          REALIZAREA SERVICIULUI ÎN CAZ DE FURTUNĂ ŞI/SAU VISCOL PUTERNIC  
                                                   SECŢIUNEA 1  

                                 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ  
 
Art. 257 În cazul apariţiei furtunii şi/sau a viscolului operatorul:  
a) va verifica în prima urgenţă sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcţiune, 

dacă este cazul, sistemul de rezervă sau vor fi realizate legături provizorii, pentru acţionarea 
cu prioritate a pompelor;  
b) va verifica starea ventilaţiilor la rezervoare, realizandu-se o verificare a calităţii apei şi o 
dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizaţi 
asupra modului în care să se consume apa;  
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c) va verifica starea captării şi acţionarea cu mijloace adecvate impotriva îngheţării şi blocării 
prizei sau a grătarului, curăţarea acesteia va fi permanentă, iar în cazul existenţei unor 

soluţii de rezervă, acestea trebuie puse în funcţiune;  
d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca în zone izolate 
alimentarea cu hrana, sistem de încălzire şi echipament de protecţie corespunzător;  
e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor.  

Art. 258 După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie şi vor fi 
refăcute lucrările afectate.  
 
                                                    SECŢIUNEA a 2-a  
                                            SERVICIUL DE CANALIZARE 

 
Art. 259 Pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare de pe reţeaua de canalizare 
în caz de furtună, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrică să 
fie subterană sau se va asigura o sursă independentă de alimentare. 
Art. 260 În caz de viscol şi de temperaturi reduse, vor fi luate măsuri, împreună cu operatorul 

serviciului de salubrizare şi cu autoritatea administraţiei publice locale, de îndepărtare a zăpezii, 
pentru contracararea riscului de topire bruscă a zăpezii şi punerea sub presiune a canalizării.  
Art. 261 Vor fi verificate grătarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru 
eliminarea blocajelor de gheaţă la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi 

inundarea canalizării.  
 
 
 
                                                       CAP. XIII 

                     SANCŢIUNI, PENALITĂŢI, DESPĂGUBIRI 
                                       SECŢIUNEA a 1-a 

                                           SANCŢIUNI 
 

Art.262 Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către operator şi/sau utilizatori, dacă 
nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât potrivit legii să fie considerată infracţiune, constituie 
contravenţie şi se sancţionează astfel: 

a) Încălcarea prevederilor articolelor: 5(7), 6(4), 55(1), 57(4), 138(3), 141, 147(2), 149(4), 152, 
154(1), 154(2), 219, cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei; 

b) Încălcarea prevederilor articolelor: 56(1), 56(2), 57(1), 110(4), 143, 153(1), 153(2), 176(2), 
209(2), cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei; 

c) Încălcarea prevederilor articolelor: 25(1), 35(3), 37(1), 97, 98, 101, 102, 103, 105, 153(3), 
cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

d) Încălcarea prevederilor articolelor: 8(7), 9(4), 12(2), 14(1), 14(3), 15(1), 16, 18(1), 41, 44, 

47, 49(2), 55(2), 61, 65(1), 65(4), 71, 72, 73, 87, 90, 91, 92, 93, 104, 109(3), 112, 124, 
146, 159, 161, 163, 177, 186, 211, 212, 225, 226(3), 227, 230, cu amendă de la 300 lei la 
500 lei. 

Art.264 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament 

se fac de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Oltenia, de împuterniciţii acesteia şi de 
autoritatea de reglementare competentă, în conformitate cu prevederile legii. 
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                                          SECŢIUNEA a 2-a  
                                             PENALITĂŢI 

 
Art.265 (1) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data emiterii ei atrage ma jorări de 
întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, fără ca 
acestea să depăşească cuantumul debitului. 

(2) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările de întârziere, nu au fost achitate în termen de 30 
de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut, operatorul poate suspenda executarea 
contractului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. Reluarea serviciului se va face în termen de 
maximum trei zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, utilizatorul urmând să suporte cheltuielile 
aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului. 

 
                                                     SECŢIUNEA a 3-a 

                                            DESPĂGUBIRI 
 

Art.266 Utilizatorul sau oricare persoană fizică sau juridică care a încălcat prevederile 

prezentului regulament producând, ca urmare a acestor încălcări, pagube materiale, va suporta 
toate cheltuielile de despăgubire pretinse justificat şi legal de cei păgubiţi. 
Art.267 În evaluarea pagubelor se vor avea în vedere preţurile în vigoare la data respectivă. Plata 
despăgubirilor nu exclude amenda contravenţională sau răspunderea penală. 

 
                                                           CAP. XIV  
                                       DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
  
Art. 268 (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost elaborat în 

funcţie de particularităţile locale şi de interesele actuale şi de perspectiva ale comunităţilor, cu 
respectarea prevederilor  Ordinului nr. 88 din 20 martie 2007 -  pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, emis de Autoritatea 
Naţională de reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală.  

(2) Regulamentul se supune dezbaterii publice şi se aprobă de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, urmând a intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.  
(3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, autorităţile 
administraţiei publice locale vor proceda la încheierea de acte adiţionale la contractul de 
delegare a gestiunii, care să cuprindă punerea în aplicare a prezentului regulament.  

Art. 269 Până la sfârşitul Perioadei de Tranziţie operatorul se va conforma prevederilor 
prezentului regulament, referitoare la dotări, precum şi la întocmirea, deţinerea, actualizarea, 
accesarea şi arhivarea documentaţiilor tehnice.  
Art. 270 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi 
tarifele legale, valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi 

la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al 
sănătăţii publice.  
Art. 271 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate prin hotărâri ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia în funcţie de interesele comunităţilor, modificări ale 

sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare  sau ca urmare a modificărilor survenite în 
legislaţie.  
Art. 272 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. Anexa nr. 2 se va 
completa la sfârşitul anului 2010. 
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Anexa nr. 1  

  
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 

                                                      pentru anul 2010 
 

Nr. 
Crt. 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
Trimestrul Total 

an I II III IV 
0 1 2 3 4 5 6 

1.1 BRANŞAREA UTILIZATORILOR 

 

a1) numărul de solicitări de branşare 
ale utilizatorilor la sistemul public de 

alimentare cu apă :     

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 
a2) numărul de solicitări de racordare 
ale utilizatorilor la sistemul public de 

canalizare :     

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 

 
100 
50 
5 
 

 
 
75 
35 

5 

 
 

 
100 
50 
5 
 

 
 
75 
35 

5 

 
 

 
100 
50 
5 
 

 
 
75 
35 

5 

 
 

 
100 
50 
5 
 

 
 
75 
35 

5 

 
 

 
400 
200 
20 
 

 
 
300 
140 

20 

b1) numărul de solicitări la care 
intervalul de timp, dintre momentul 
înregistrării cererii de branşare a 

utilizatorului, până la primirea de către 
acesta a avizului privind branşarea, 
este mai mic de : 

 15 zile calendaristice 

 30 zile calendaristice. 

 60 zile calendaristice. 

b2) numărul de solicitări la care 
intervalul de timp, dintre momentul 
înregistrării cererii de racordare a 
utilizatorului, până la primirea de către 
acesta a avizului privind racordarea, 

este mai mic de : 

 15 zile calendaristice 

 30 zile calendaristice. 

 60 zile calendaristice. 

 
 
 

 
 
 
0 
55 

100 
 
 
 

 
 
 
0 
40 

70 

 
 
 

 
 
 
0 
55 

100 
 
 
 

 
 
 
0 
40 

70 

 
 
 

 
 
 
0 
55 

100 
 
 
 

 
 
 
0 
40 

70 

 
 
 

 
 
 
0 
55 

100 
 
 
 

 
 
 
0 
40 

70 

 
 
 

 
 
 
0 
220 

400 
 
 
 

 
 
 
0 
160 

280 

1.2 CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI/PRELUĂRII APELOR UZATE ŞI METEORICE        

 a) numărul de contracte încheiate, pe 
categorii de utilizatori, raportat la 
numărul de solicitări                       

100% 100% 100% 100% 100% 

 b) procentul din contractele de la lit. a) 
încheiate în mai puţin de 30 zile 

calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

c)numărul de solicitări de modificare a      
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prevederilor contractuale, raportate la 
numărul total de solicitări de 
modificare a prevederilor contractuale 

rezolvate în 30 zile 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

1.3 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ                                

 a) numărul anual de contoare montate, 

ca urmare a solicitărilor, raportat la       
numărul de solicitări 

100% 100% 100% 100% 100% 

b) numărul anual de reclamaţii privind 
precizia contoarelor raportat la 
numărul  total de utilizatori 

 
 
0,01% 

 
 
0,01% 

 
 
0,01% 

 
 
0,01% 

 
 
0,04% 

c) ponderea din numărul de reclamaţii 
de la lit. b) care sunt justificate               

2% 2% 2% 2% 8% 

d) procentul de solicitări de la lit. b) 

care au fost rezolvate în mai puţin de 8 
zile                                            

100% 100% 100% 100% 100% 

e) numărul de sesizări privind 
parametrii apei furnizate raportat la 
numărul total de utilizatori                                

1% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

4% 
 

f) cantitatea de apă furnizată raportată 
la numărul total de locuitori de tip  
casnic deserviţi                                   

30l/om   

zi 

30l/om   

zi 

30l/om   

zi 

30l/om   

zi 

30l/om   

zi 

1.4 CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE 
CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE                                           

 a) numărul de reclamaţii privind 

facturarea raportat la numărul total de 
utilizatori    

0,01% 

 

0,01% 

 

0,01% 

 

0,01% 

 

0,04% 

 

b) procentul de reclamaţii de la lit. a)   
rezolvate în termen de 10 zile              

100% 100% 100% 100% 100% 

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a 
care s-au dovedit a fi justificate          

1% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

4% 
 

d) valoarea totală a facturilor încasate   
raportată la valoarea totală a facturilor  
emise 

75% 75% 75% 75% 75% 

1.5 ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ŞI ÎN PRELUAREA APELOR LA  
CANALIZARE  

1.5.1 ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE                                                 

 a) numărul de întreruperi 
neprogramate  anunţate 

100 100 100 100 400 

b) b) numărul de utilizatori afectaţi de 

întreruperile neprogramate anunţate 
raportat la total utilizatori, pe categorii  
de utilizatori : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 

 
 
 
1% 
1% 

0,25% 

 

 
 
 
1% 
1% 

0,25% 

 

 
 
 
1% 
1% 

0,25% 

 

 
 
 
1% 
1% 

0,25% 

 

 
 
 
4% 
4% 

1% 
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 c)durata medie a întreruperilor 
raportate la 24 ore pe categorii de 

utilizatori: 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice  

 
 
 

50% 
50% 
50% 

 
 
 

50% 
50% 
50% 

 
 
 

50% 
50% 
50% 

 
 
 

50% 
50% 
50% 

 
 
 

50% 
50% 
50% 

 d)numărul de întreruperi accidentale 
pe categorii de utilizatori : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice                   

 
 

100 

25 
5 

 
 

100 

25 
5 

 
 

100 

25 
5 

 
 

100 

25 
5 

 
 

400 

100 
20 

e) numărul de utilizatori afectaţi de 
întreruperile accidentale raportat la 
total utilizatori : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 
 
2% 
1% 

1% 

 
 
 
2% 
1% 

1% 

 
 
 
2% 
1% 

1% 

 
 
 
2% 
1% 

1% 

 
 
 
8% 
4% 

4% 

1.5.2 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE                                                  

 a) numărul de întreruperi programate        30 30 30 30 120 

b) durata medie a întreruperilor 
programate raportată la 24 ore                         

50% 50% 50% 50% 50% 

c) numărul de utilizatori afectaţi de 
aceste întreruperi raportat la total 

utilizatori               

50% 50% 50% 50% 50% 

d) numărul de întreruperi cu durata 

programată depăşită raportat la total 
întreruperi programate, pe categorii de 
utilizatori :  

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice              

 

 
 
 
2% 

1% 
1% 

 

 
 
 
2% 

1% 
1% 

 

 
 
 
2% 

1% 
1% 

 

 
 
 
2% 

1% 
1% 

 

 
 
 
8% 

4% 
4% 

1.5.3 ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE 

CĂTRE UTILIZATOR 
 a1) numărul de utilizatori cărora li s-a  

întrerupt furnizarea/prestarea 
serviciilor  pentru neplata facturii 
raportat la număr  total de utilizatori, 
pe categorii de utilizatori, pentru 

serviciile de alimentare cu apă : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 

 

 
 

 

 
 

0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
 

0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
 

0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
 

0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
 

0,004% 

0,004% 
0,004% 
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 a2) numărul de utilizatori cărora li s-a  
întrerupt furnizarea/prestarea 
serviciilor  pentru neplata facturii 

raportat la număr  total de utilizatori, 
pe categorii de utilizatori, pentru 
serviciile de canalizare : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 

 
 

 

 
 

 
0,001% 

0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 
0,001% 

0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 
0,001% 

0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 
0,001% 

0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 
0,004% 

0,004% 

0,004% 

b1) numărul de contracte reziliate 
pentru  neplata serviciilor furnizate 

raportat la număr total de utilizatori, 
pe categorii de utilizatori, pentru 
serviciile de alimentare cu apă : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 

 

 
 

 

 
0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
0,001% 

0,001% 
0,001% 

 

 

 
 

 

 
0,004% 

0,004% 
0,001% 

b2) numărul de contracte reziliate 
pentru  neplata serviciilor furnizate 
raportat la număr total de utilizatori, 
pe categorii de utilizatori, pentru 

serviciile de canalizare :  

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

0,004% 
0,004% 

0,001% 

c) numărul de întreruperi datorate 

nerespectării prevederilor contractuale 
referitoare la plata facturii, pe categorii 
de utilizatori : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 

 
 
 

50 
25 

5 

 

 
 
 

50 
25 

5 

 

 
 
 

50 
25 

5 

 

 
 
 

50 
25 

5 

 

 
 
 

200 
100 

20 

d) numărul de utilizatori cărora li s-a    
întrerupt furnizarea serviciilor, 

realimentaţi în mai puţin de 3 zile, pe 
categorii de utilizatori : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 

 
 
5 
1 

1 

 
 

 
 
5 
1 

1 

 
 

 
 
5 
1 

1 

 
 

 
 
5 
1 

1 

 
 

 
 

20 
4 

4 

1.6 CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE                                

 a) numărul de reclamaţii privind 
parametrii de calitate ai apei furnizate 
(turbiditate) raportat la  număr total 

utilizatori, pe tipuri de utilizatori : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 
 

 
2% 
0% 
0% 

 
 
 

 
3% 
3% 
0,5% 

 
 
 

 
2% 
0% 
0% 

 
 
 

 
3% 
2% 
0,5% 

 
 
 

 
10% 
5% 
1% 
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 b) procentul din reclamaţiile de la lit.a) 
care s-au dovedit a fi din vina  
operatorului : 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 
 

2% 
0% 
0% 

 
 
 

3% 
3% 
0,5% 

 
 
 

2% 
0% 
0% 

 
 
 

3% 
2% 
0,5% 

 
 
 

10% 
5% 
1% 

c1) valoarea despăgubirilor plătite de 
operator, pentru nerespectarea 
condiţiilor şi parametrilor de calitate 
stabiliţi în contract, raportată la 
valoarea facturată pentru serviciile de 

alimentare cu apă, pe categorii de 
utilizatori: 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,004% 
0,004% 

0,001% 

c2) valoarea despăgubirilor plătite de 
operator, pentru nerespectarea 

condiţiilor şi parametrilor de calitate 
stabiliţi în contract, raportată la 
valoarea facturată pentru serviciile de 
canalizare, pe categorii de utilizatori: 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice 

 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 

0,001% 
0,001% 

0,001% 

 

 
 

 

 
 

 

0,004% 
0,004% 

0,001% 

d) numărul de reclamaţii privind 
gradul de asigurare în funcţionare 
raportat la numărul total de utilizatori                

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
4% 

1.7 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR                    

 a) numărul de sesizări scrise, altele 
decât cele prevăzute la celelalte 
articole, în  care se precizează că este 
obligatoriu răspunsul operatorului, 

raportat la total sesizări      

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

b) procentul din totalul de la lit. a) la  
care s-a răspuns într-un termen mai 
mic de 30 de zile calendaristice                   

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

2 INDICATORI DE PERFORMANŢA GARANTAŢI                                     

2.1 PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ                                    

 a) pierderea de apă în reţea exprimată 
ca raport între cantitatea de apă 
furnizată şi cea intrată în sistem                       

45% 45% 45% 45% 45% 

b) gradul de extindere al reţelei 
exprimat ca raport între lungimea 
reţelei dată în funcţiune la începutul 

perioadei luate în  calcul şi cea de la 
sfârşitul perioadei luate în calcul                                 

95% 96% 97% 98% 98% 

c) consumul specific de energie 
electrică  pentru furnizarea apei, 
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calculat ca raport între cantitatea 
totală de energie consumată 
trimestrial/anual pentru funcţionarea 

sistemului şi cantitatea de apă 
furnizată                                                 

0,852 
KWh/ 
mc    

0,849 
KWh/ 
mc    

0,862 
KWh/ 
mc    

0,867 
KWh/ 
mc    

0,875 
KWh/ 
mc 

d)durata zilnică de alimentare cu apă     
calculată ca raport între numărul 
mediu zilnic de ore în care se asigură 
apă la utilizator şi 24 ore, pe categorii 

de utilizatori :   

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 instituţii publice     

 
 
 
 

 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

 
100% 
100% 
100% 

 
 e) gradul de acoperire exprimat ca 

raport între lungimea reţelei de 
distribuţie şi lungimea totală a străzilor                   

107% 107% 107% 107% 107% 

f) gradul de contorizare exprimat ca 
raport între numărul de utilizatori care 

au contoare la branşament şi numărul 
total de  utilizatori       

34% 34% 34% 34% 34% 

2.2 PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE                                           

 a) gradul de deservire exprimat ca 
raport între lungimea reţelei de 
canalizare şi lungimea totală a străzilor                    

82% 82% 82% 82% 82% 

b) gradul de extindere al reţelei de 
canalizare exprimat ca raport între 
lungimea străzilor cu sistem de 

canalizare dată în funcţiune la 
începutul perioadei luate în calcul şi 
cea de la sfârşitul  perioadei luate în 
calcul                                    

81,5% 83,5% 84% 85% 86% 

 c) consumul specific de energie 
electrică pentru evacuarea apelor 

uzate, calculat ca raport între 
cantitatea totală de energie electrică 
consumată trimestrială/anuală pentru 
asigurarea serviciului şi cantitatea de 
apă uzată evacuată                      

0,101 
KWh/ 
mc    

0,103 
KWh/ 
mc    

0,104 
KWh/ 
mc    

0,106 
KWh/ 
mc    

0,104 
KWh/ 
mc 
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Anexa nr. 2 
INDICATORI STATISTICI  

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
 pentru anul 2010 

 
Nr. 
Crt. 

INDICATORUL 
Trimestrul 

Total an 
I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 

1.1 BRANŞAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR 

 

a) raportul dintre numărul de 
branşamente şi lungimea reţelei 

de  distribuţie a apei                         

buc/km buc/km buc/km buc/km buc/km 

b) lungimea reţelei de distribuţie 
raportată la numărul de locuitori 
asiguraţi cu apă                       

m/loc m/loc m/loc m/loc m/loc 

c) raportul dintre lungimea 
efectivă racordată la canalizare şi 
populaţia totală a localităţii                 

m/loc m/loc m/loc m/loc m/loc 

d) raportul dintre populaţia 
racordată la canalizare şi 

populaţia totală a localităţii                       

% % % % % 

e) raportul dintre numărul de 

racorduri şi lungimea reţelei de 
canalizare          

buc/km buc/km buc/km buc/km buc/km 

1.2 GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ                                             

 

a) volumul de apă furnizată 
raportată la capacitatea de 
proiect al reţelei                                  

% % % % % 

b) volumul de apă furnizată prin 
aducţiune şi capacitatea 
proiectată   

% % % % % 

1.3 ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT                 

 

a) numărul de cazuri de 
nerespectare de către utilizatori 
a condiţiilor de descărcare a 
apelor uzate şi  meteorice în 

reţelele de canalizare raportat la 
număr total utilizatori, pe tipuri 
de utilizatori             

% % % % % 

b) numărul de sistări a prestării 
serviciului public de canalizare  
raportat la număr total 
utilizatori pe tipuri de utilizatori, 

datorat nerespectării de 
utilizator a condiţiilor de 
deversare                        

% % % % % 

c) valoarea despăgubirilor plătite 
de utilizatori, pentru daune 
datorate deversării apelor ce nu  

% % % % % 
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respectă condiţiile de deversare  
din  contract, raportat la 
valoarea facturată aferentă 

apelor uzate, pe tipuri de servicii 
şi categorii de utilizatori          

 
 
 

 



Anexa 5  la H.C.J. nr.___ /2010 
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1 INTRODUCERE 

 

Raportul Initial a fost transmis companiei SC Compania Apa Oltenia SA in data de 3 
decembrie 2009 si prezenta principalele aspecte observate ca urmare a unei prime analize de 

ansamblu a situatiei companiei atat din punct de vedere organizational, tehnic cat si 
financiar. Ca urmare a acestui raport s-au identificat principalele aspecte care necesita o 
abordare rapida inainte de finalizarea etapei de analiza in detaliu care doreste sa identifice 

situatia actuala a companiei pentru a oferi baza realizarii planului de actiune astfel incat 
compania sa-si imbunatateasca performantele. Unul din aspectele identificate in acesta faza 

initiala este cel legat de strategia de tarifare, mai precis de necesitatea modificarii tarifelor 
existente in contractul de delegare incheiat intre companie si autoritatile locale ce au delegat 
serviciul de apa si canalizare si crearea unei strategii de tarifare care sa ofere operatorului 

cresterile de tarif necesare astfel incat compania sa cunoasca o dezvoltare durabila in viitorul 
apropiat. Strategia de tarifare realizata de Consultant este o cerinta a Termenilor de Referinta 

in faza de implementare a proiectului, dar situatia actuala a dus la realizarea acesteia in faza 
de inceput a proiectului imediat dupa descoperirea necesitatii in faza initiala.  
 

Scopul acestui raport este de a prezenta abordarea si rezultatele procesului de realizare a 
strategiei de tarifare pentru SC Compania Apa Oltenia SA.  

 

2 STRATEGIA DE TARIFARE A SC COMPANIA APA OLTENIA SA  
 

2.1 Abordare 
 
Suportabilitatea depinde de doi factori: pretul serviciului si abilitatea gospodariilor de a plati 
acest serviciu. Astfel, tarifele pentru apa si canalizare pot deveni mai suportabile prin 
reducerea costului serviciului, cresterea posibilitatii de plata a utilizatorilor, sau prin ambele.  

 
O distinctie importanta, legata de suportabilitate, este diferenta dintre dorinta de a plati si 

capacitatea de a plati. Dorinta de a plati arata preferinta consumatorului de a achizitiona o  
cantitate de bunuri sau servicii in functie de preturile lor. Daca, la un moment dat, vor exista 
alternative, consumatorii nu vor mai accepta sa plateasca tarifele crescute ale serviciului de 

apa. Abilitatea de a plati se concentreaza nu asupra acceptului consumatorului de a plati 
serviciul, ci daca acesta este capabil sa il plateasca. Abilitatea de a plati este in principiu o 

functie legata de venit si de costul vietii.  
 
Pentru a realiza strategia de tarifare a SC Compania Apa Oltenia SA s-au parcurs urmatorii 

pasi de catre Consultant: 

 Colectarea datelor necesare realizarii strategiei; 

 Introducerea datelor in modelul financiar; 

 Modelarea financiara pe baza a trei scenarii;  

 Discutarea modelului si agrearea unui scenariu; 

 Pregatirea articolului privind tarifele din contractul de delegare; 

 Discutarea si modificarea articolului pe baza discutiilor cu beneficiarii;  

 
Colectarea datelor necesare strategiei de tarifare s-a realizat cu ajutorul chestionarului 
financiar ce a fost trimis companiei si completat de catre aceasta. Au existat intalniri si 

discutii pentru colectarea si agrearea datelor financiare, dupa care acestea au fost introduse in 
modelul financiar. 
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Abordarea folosita ia in calcul limita de suportabilitate a populatiei calculata ca procentul 

ocupat de factura lunara medie a serviciilor de apa si apa uzata pentru o gospodarie in venitul 
lunar mediu al acesteia. Limita suportabilitatii pentru serviciul de apa si canalizare la 

populatie este stabilita conform recomandarii Ministerului Mediului si Padurilor la 2% din 
venitul mediu lunar al gospodariei. 
 

Veniturile medii lunare ale familiilor la nivel national atat in zona urbana cat si rurala sunt 
preluate conform Institutului National de Statistica din “Veniturile si consumurile 

populatiei”, editia 2008. Deoarece nu exista statistici oficiale privind venitul mediu lunar al 
gospodariei la nivel de judet, venitul mediu in judetul Dolj a fost estimat folosind diferenta 
dintre salariu mediu la nivel national si salariu mediu la nivelul judetului Dolj. Calculul 

factorului de ajustare este prezentat in urmatorul tabel:  
 

Tabel 1: Estimarea factorului de corectie 

Factor corectie  2006 2007 2008 

Media nationala    866.0   1,042.0   1,282.0  

Judetul Dolj  855.0   987.0   1,216.0  

Factor anual de corectie  98.7% 94.7% 94.9% 

Factor de corectie selectat 94.9%     

Sursa: Institutul National de Statistica 
 

Conform factorului de corectie, veniturile medii ale gospodariilor din judetul Dolj reprezinta 
94.9% din veniturile medii ale gospodariile la nivel national.  

 
In calculul studiului de suportabilitate pentru judetul Dolj am folosit veniturile nationale 
medii ale gospodariilor pentru zonele urbane si cele rurale. Venitul gospodariei rezultat ca 

urmare a inmulturii factorului de corectie cu venitul la nivel national in zona urbana este 
ajustat cu o crestere de 2% pentru municipalitatile mari si cu o scadere de 2% pentru 
municipalitatile de dimensiuni mai reduse. Rezultatul este prezentat in tabelul de mai jos: 

 
Tabel 2: Venituri medii gospodarii in judetul Dolj 

Venit disponibil mediu 

gospodarii 2007 2008 

Sume in RON   

Zone urbane mari      1,522       1,928  

Zone urbane mici       1,462      1,852  

Zona rurala     1,236      1,537  
 

Veniturile lunare medii ale gospodariei sunt previzionate luand in calcul rata de crestere a 

Produsului Intern Brut si rata inflatiei conform prognozei realizate de Comisia Nationala de 
Statistica in “ Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in 2020” varianta iunie 
2009.  

 
Numarul de persoane per gospodarie folosit in analiza este prezentat in tabelul de mai jos: 

 

Tabel 3: Numar persoane gospodarie in judetul Dolj 

Zona urbana   2.86  
Zona rurala   3.07  
Sursa: INSSE, “Veniturile si consumul populatiei”, Bucuresti, 2008 

 



FOPIP Craiova Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PE/002-05 Raport priv ind Strategia de Tarifare  

  Ianuarie 2010 

5 
 

Pentru a calcula valoarea facturii la serviciile de apa si canalizare s-a luat in calcul consumul 
de apa si apa uzata actual furnizat de companie, acesta fiind previzionat conform tendintei 

din ultima perioada si discutiilor pe care Consultantul le-a purtat cu managementul 
companiei.  

 

2.2 Scenarii de tarifare considerate 
 

Au fost luate in considerare trei scenarii astfel incat sa existe o imagine de ansamblu asupra 
suportabilitatii populatiei si a nivelului tarifului pentru fiecare dintre localitatile preluate de 

catre companie. 
 
Primul scenariu a luat in considerare cresterea tarifelor existente doar cu inflatia, obtinandu-

se nivele ale suportabilitatii intre 0.87% si 1.60% in 2013. Desi nivele ratei suportabilitatii 
sunt scazute in raport cu limita maxima de 2% din venitul mediu al familiei nu se 

indeplineste o conditie esentiala a Ministerului Mediului si Padurilor de a unifica tarifele pe 
intrega arie de operare a companiei. De asemenea, nivelele tarifelor sunt insuficiente pentru 
acoperirea costurilor operationale ale companiei si pentru dezvoltarea durabila a acesteia. 

Rezultatele scenariului sunt atasate in Anexa 1-1.  
 

Cel de-al doilea scenariu luat in considerare este cel al atingerii nivelului maxim al 
suportabilitatii in anul 2013 cu indeplinirea conditiei de unificare a tarifelor la serviciul de 
apa si apa uzata pe toata aria de prestare a serviciului de catre operator. Acesta varianta insa 

nu poate fi aplicata deoarece cresterile de tarifare ale prezentei strategii nu iau in considerare 
si cresterea necesara pentru rambursarea imprumutului de co-finantare la Fondul de 

coeziune, nelasand un procent disponibil din rata suportabilitatii si pentru aceste cresteri 
necesare operatorului in viitor. Strategia de tarifare ce va lua in considerare si rambursarea 
imprumutului de co-finantare a fondului de coeziune va fi pregatita de catre Consultantul 

aplicatiei pentru fondul de coeziune. Rezultatele scenariului sunt atasate in Anexa 1-2. 
 

Cel de-al treilea scenariu vizeaza o abordare moderata, rata suportabilitatii situandu-se intre 
1.33 % si 1.90% realizandu-se si unificarea tarifului. In cadrul celui de-al treilea scenariu 
unificare tarifelor se va realiza considerand urmatoarele principii generale: 

 Unificarea completa a tarifelor pe intreaga arie de operare pana in ianuarie 2011 la 
apa si pana in ianuarie 2013 la serviciile de apa uzata; 

 Tarifele din fiecare localitate vor converge catre tariful din orasul Bechet; 

 Unificarea se va realiza treptat considerand urmatorul grafic:  

o Pana la 1 ianuarie 2011: toate localitatile pentru tariful de apa; 
o Pana la  1 ianuarie 2011: Filiasi si Bailesti, Calafat si Craiova la serviciile de 

apa uzata; 
o Pana la 1 ianuarie 2013: toatre localitatile pentru tariful la serviciile de apa 

uzata 

Aceasta strategie de tarifare asigura acoperirea costurilor operationale ale companiei si 
dezvoltarea durabila a acestuia. Rezultatele celui de-al treilea scenariu sunt atasate in Anexa 

1-3. 
 
Toate cele trei scenarii au fost prezentate de catre Consultant managementului companiei si 

si s-a agreat selectarea celui de-al treilea scenariu. Consultantul a pregatit de asemenea 
articolul de tarifare ce va deveni act additional la contractul de delegare dintre companie si 

autoritatile locale delegante si care este atasat in Anexa 2. Articolul de tarifare a fost 
discutata cu managementul companiei si agreat, urmand ca el sa fie discutat cu autoritatile 
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locale vizate si aprobat prin deciziile de Consiliu Local ca mai apoi sa fie semnat de catre 
companie si reprezentantul ADI mandatat de catre autoritatile locale.  

 

2.3 Motivatia adoptarii strategiei de tarifare  
 
Motivatia privind adoptarea unei strategii de tarifare care sa fie inclusa in Contractul de 
Delegare a serviciilor de apa si canalizare catre operatorul regional Compania de Apa 

Oltenia SA este prezentata in urmatoarele randuri.  
 

Avand in vedere faptul ca: 
 

- operatorul Compania de Apa Oltenia SA este in plin proces de preluare a serviciului 

de apa si canalizare intr-o buna parte a zonelor ce urmeaza a fi deservite in prima 
etapa a regionalizarii;  

- aplicatia pentru accesarea fondurilor de coeziune din cadrul Programului Operational 
Mediu este in faza finala de pregatire, urmand a fi depusa spre analiza si aprobare 

catre sfarsitul lunii ianuarie 2010; 
- nevoile de finantare a activitatii operationale si investitionale imediate sunt 

identificate si sunt importante; 

 
se impune cu necesitate adoptarea unei strategii de tarifare ce sa fie implementata imediat si 

sa serveasca atingerii obiectivelor pe termen scurt si mediu.  
 
Strategia de tarifare ale baza urmatoarele elemente: 

 
- Nota de plata trebuie sa fie suportabila de catre populatie, principalul beneficiar al 

serviciilor; Astfel, strategia presupune atingerea unui nicel maxim al ratei de 
suportabilitate (definit ca procentul din venitul familiei alocat achitarii facturii de apa 

si canalizare) de 2% pentru cel mediu si maxim 4% aferent decilei celei mai sarace.  
- Strategia prevede unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare, in conformitate cu 

prevedrile POS Mediu (negociate cu Comisia Europeana). Aceasta unificare se va 

face in etape, astfel incat la 1 Ianuarie 2013 acest lucru sa se intample pe intreaga arie 
de operare. 

- Veniturile generate din tarife vor acoperai costurile de operare si intretinere, co-
finantarea aplicatiei de fonduri de coeziune si asigurarea unui nivel minim de 

investitii (pe baza principiului continuitatii afacerii – “going concern”).  
- Compania va fi obligata sa actualizeze anual Planul de Afaceri, astfel incat sa se 

poata identifica la timp nevoile suplimentare de finantare si sa  se poata oferi 

Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara si tuturor Consiliilor Locale compnente, 
toate informatiile necesare analizei activitatii operatorului regional si preintampinarea 

unor situatii de subfinantare, 
- Strategia de tarifare va suferi ajustari in functie de situatia concreta, la cererea 

operatorului, fiind corelata si cu cerintele din viitorul contract de finantare ce se va 

semna cu Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor  
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Anexa 1-1: Rezultatele primului scenariu de tarifare 
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Anexa 1-2: Rezultatele celui de-al doilea scenariu de tarifare 
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Anexa 1-3: Rezultatele celui de-al treilea scenariu de tarifare 
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Anexa 2: Articol tarifare 

 

1.1.1 Parte Generala - Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit 

 

1. Operatorul este autorizat sa furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare cu apa potabila si 
de canalizare, in conditiile stipulate in Titlul III al Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna. 

 
La Data Intrarii in Vigoare, Operatorul va aplica preturile si tarifele indicate in anexele 1 din 
Dispozitiile Speciale – Partea de Apa si Dispozitiile speciale – Partea de Canalizare.  

 
2. Operatorul va incasa toate veniturile rezultate din aplicarea preturilor si tarifelor catre 

Utilizatorii Serviciilor. Operatorul va incasa de asemenea toate veniturile rezultate din 
serviciile si lucrarile de instalare si, daca este cazul intretinere a contoarelor, lucrari care sunt 
facute pe cheltuiala utilizatorilor in conditiile legii, precum si costurile si penalitatile legate 

de intreruperea si reluarea alimentarii.  
 

Tarifele 

 
1) Tarifele practicate pentru serviciile de apa si de canalizare se vor baza pe principiul 

acoperirii  tuturor costurilor aferente activitatilor : 

 Costuri de operare 

 Costuri de intretinere si reparatii 

 Costuri financiare 

 Redeventa 

 Realizarea de investitii si reparatii capitale 

 Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, 

dobanzile si comisioanele aferente) 

 Profit (in conformitate cu prevederile legale) care urmeaza a fi integral folosit pentru 
dezvoltare. 

 
2) Structura tarifelor si nivelele de tarifare trebuie sa descurajeze risipa si consumul in exces 

si trebuie sa fie stabilite tinand cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.  
 
3) Operatorul pregateste un plan de afaceri ce include o strategie de tarifare pentru urmatorii 

4 ani. Strategia de stabilire a tarifelor ce se aplica incepand cu Data Intrarii in Vigoare a 
prezentului Contract, incorporeaza si prevederile Hotararii nr. 246/2006 pentru aprobarea 

Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.  
 
Strategia de tarifare inclusa in prezentul contract de delegare se bazeaza pe rezultatelor 

preliminare ale analizei economico-financiare realizata de consultantul Asistentei Tehnice 
care ia in calcul  cerintele Autoritatii de Management (Ministerul Mediului si Padurilor) si a 

Comisiei Europene  privind unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare. 
 
Unificare tarifelor se va realiza considerand urmatoarele principii generale:  

 Unificarea completa a tarifelor pe intreaga arie de operare pana in ianuarie 2011 la 
apa si pana in ianuarie 2013 la serviciile de apa uzata; 

 Tarifele din fiecare localitate vor converge catre tariful din orasul Bechet; 
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 Unificarea se va realiza treptat considerand urmatorul grafic:  

o Pana la 1 ianuarie 2011: toate localitatile pentru tariful de apa; 
o Pana la  1 ianuarie 2011: Filiasi si Bailesti, Calafat si Craiova la serviciile de 

apa uzata; 

o Pana la 1 ianuarie 2013: toatre localitatile pentru tariful la serviciile de apa 
uzata 

 
Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie atat cu 
inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali. In Contractul de Delegare a gestiunii 

este inclus un tabel cu ajustari ale tarifelor in termeni reali necesare pentru a asigura o 
dezvoltare durabila a operatorului pentru primii 4 ani avand urmatoarea forma: 

 
Crestere tarife in termeni reali Tarife 01.iunie.2010 01.ian.2011 01.ian.2012 01.ian.2013 

(tarife fara TVA) Actuale n n+1 n+2 n+3 

 

Craiova           

Apa      1.92           2.29  2.8% 3.0% 3.0% 

Canal          0.34             0.51  36.8% 20.0% 12.7% 

Filiasi      

Apa          1.55             2.00  17.5% 3.0% 3.0% 

Canal          0.52            0.62  16.5% 10.0% 19.0% 

Bechet      

Apa         2.24           2.32  1.3% 3.0% 3.0% 

Canal          0.80           0.85  4.4% 3.0% 3.0% 

Calarasi      

Apa          1.44            1.90  23.6% 3.0% 3.0% 

Canal 0 0 0 0 tarif unic  

Dabuleni       

Apa          1.95            2.32  1.3% 3.0% 3.0% 

Canal 0 0 0 0 tarif unic  

Bailesti      

Apa          1.45           1.90  23.6% 3.0% 3.0% 

Canal          0.45           0.62  16.5% 10.0% 19.0% 

Calafat      

Apa   1.60      2.00  17.5% 3.0% 3.0% 

Canal          0.36           0.51  36.8% 20.0% 12.7% 

Segarcea      

Apa   1.89         2.20  6.8% 3.0% 3.0% 

Canal   0.90        0.90  2.5% 1.4% 0.9% 

* Ajustarile in termeni reali nu includ in flat ia in perioada dintre ajustarile tarifare si n ici taxa pe valoare 

adaugata. 

 
 

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule: 
 

Tarif n+i =  Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i 

 

Unde: 
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Tarif n+i – tariful la data n+i 

Tarif n – tariful initial, la 1 iunie 2010 

a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 

a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i 

I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:  

 
 

                  CPI x (1+INF)
m /12

 

I n+i  = 

                           IPI 
unde: 

 
CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;  

IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n; 
INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor 
disponibil;  

m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a 
noului tarif; 

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de 
Statistica a Romaniei. 
 

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare luand in 
considerare evolutia viitoare a costurilor de operare dar neluand in calcul impactul 
proiectului de investitii finantat din fonduri de coeziune (costuri de operare, co-finantare, 

amortizare). Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de urmatoarele 
elemente: 

- conditionalitatile incluse in memorandumul de finantare sau acordul de finantare 
pentru obtinerea finantarii din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat; 

- conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului 

finantat din fonduri de coeziune; 
- rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu 

pana la 1 ianuarie ce vor modifica cresterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.  
- impactul strategiilor viitoare  de investitii in conformitate cu master planul.  

 

Toate aceste majorari se vor face de la un tarif initial (Tarif n) ce este stabilit in cadrul 

Contractului de Delegare a gestiunii si care se aplica de la Data Intrarii in vigoare a 

contractului. 
 

Prin aplicarea metodologiei de mai sus, la 1 ianuarie 2013 se va ajunge la aplicarea unui tarif 
unic pentru toate localitatile prezentate in tabel, atat la serviciile de apa cat si la cele de 
canalizare. 

 
In cazul in care o localitate nu are servicii de apa sau de canalizare in prezent, in momentul 

in care va beneficia de servicii de canalizare va aplica tariful existent la acea data in 
Municipiul Craiova. 
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In cazul localitatiilor in care situatia tarifelor actuale nu este foarte clara sau in cazul in care 
dupa inceperea operarii se constanta modificari seminificative in nivelul costurilor de 

operare comparativ cu evidentele prezentate inaninte de preluare, la cel mult 6 luni de la 
inceperea operarii, SC Compania Apa Oltenia SA are posibilitatea sa modifice strategia de 

tarifare pe baza costurilor actuale inregistrate.  
 
4) Prin acceptarea si semnarea prezentului Contract de Delegare a gestiunii, Consiliile locale 

ale unitatilor administrativ teritoriale accepta acest mecanism de tarifare. Acceptarea 
mecanismului de tarifare prezentat reprezinta automat si hotarare de aprobare a tarifelor 

viitoare pe care Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate.  
 
5) Pana la 1 ianuarie a fiecarui an se va actualiza planul de afaceri al Operatorului, ce va 

estima necesitatea de ajustari de tarife suplimentare. In cazul in care aceste cresteri de tarife 
suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregati un studiu in acest sens care va fi supus 

aprobarii fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 
Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnarii 
Contractului de Delegare a gestiunii.  

 
Operatorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Delegante metodologia de calcul a tarifelor 

pentru apa si canalizare inaintea fiecarei majorari suplimentare. Autoritatea Deleganta are 
obligatia ca in termen de 15 zile de la depunerea documentatiei de catre Operator sa aprobe 
noile tarife propuse, sau sa prezinte eventualele obiectii la modalitatea de calcul catre 

Operator. In cazul in care Autoritatea Deleganta nu prezinta un raspuns in termenul stipulat 
se va considera ca aceasta a acceptat noile tarife.  

 
7) Conform prevederilor legale, Autoritatea Deleganta va prezenta la ANRSC documentatia 
de ajustare a tarifelor conform legislatiei in vigoare si metodologiei de calcul prezentate. In 

toate cazurile, Autoritatea Deleganta va imputernicii Operatorul sa aplice tarifele rezultate 
din Contractul de Delegare. 

 
8). In cazul in care Unitatiile Administrative Teritoriale si/sau Associatia de Dezvoltare 
Intercomunitara refuza sa permita operatorului sa aplice strategia de tarifare conform 

prezentului contract de delegare, acestea sunt obligate sa suporte din bugetul propriu 
pierderea potentiala de venituri ca urmare a acestui lucru. In aceasta situatie Unitatiile 

Administrative Teritoriale si/sau Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara sunt obligate sa 
prevada in bugetul de venituri si cheltuieli propriu, cu prima rectificare sau cel tarziu la 
adoptarea bugetului nou, sumele de care operatorul a fost lipsit. Plata acestor sume 

operatorului trebuie facuta lunar pana la revizuirea deciziei.  
 

 

 

 

Finantarea investitiilor si co-finantarea 

 

Finantarea investitiilor se va realiza din urmatoarele surse : 
a) Granturi de la Uniunea Europeana sau subventii de la bugetul de stat sau bugetele 

locale. In acest sens Operatorul va depune toate diligentele necesare, cu sprijinul 

Autoritatii Delegante, pentru a obtine aceste surse de finantare; 
b) Contractarea de imprumuturi de la banci locale sau institutii financiare internationale;  
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c) Surse proprii ale operatorului obtinute din eficientizarea economica sau cresteri de 
tarife. 

 
Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 198/2005 privind constituirea, alimentarea 

si utilizarea Fondului de inlocuire, intretinere si dezvoltare pentru  proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din 
partea Uniunii Europene si a acordurilor de imprumut cu BEI, impozitul pe profit, 

varsamintele de profit net, toate dividendele si redeventa platite de operator  trebuie returnate 
acestuia pentru a alimenta Fondul IID. 

 
Din momentul semnarii prezentului Contractul de Delegare si pana in momentul aplicarii  
prevedetilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005, Autoritatea Deleganta va 

varsa intr-un cont special, pus la dispozitia Operatorului, sume echivalente cu cele incasate 
in bugetele locale sau judetene, dupa caz, egale cu : 

a) dividende incasate de la operator 
b) redeventa incasata de la operator aferenta bunurilor a caror gestiune este delegata  
c) impozitul pe profit incasat de la Operator 

d) impozitul pe mijloacele fixe aferente Contractului de Delegare  
Plata sumelor de mai sus mentionate se face in 5 zile din momentul incasarii lor, de catre 

Autoritatea Deleganta. 
 
Operatorul va utiliza fondurile mai sus mentionate pentru urmatoarele activitati :  

a) Plata serviciului datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte 
costuri aferente diverselor programe de investitii (daca este cazul) 

b) Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate 
cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu 
programul aprobat de Autoritatea Deleganta sau cu programul specific de operare si 

intretinere din prezentul Contract 
c) Pregatirea documentatiei necesare asigurarii finantarii investitiilor prioritare din 

master plan (studii de fezabilitate, aplicatii etc) 
 
Pentru a scurta mecanismul de circulatie al fondurilor si pentru a asigura eficientizarea 

procesului de rambursare a imprumuturilor si realizarea de investitii din surse proprii, 
Autoritatea Deleganta este de acord ca redeventa si intregul profit de distribuit dupa 

deducerea sumelor alocate la rezerve si a altor repartizari, conform prevederilor legale, sa fie 
direct varsate in Fondul IID. 
 

 
 

 
Impartirea investitiilor 

 

Impartirea viitoarelor investitii intre unitatile administrativ-teritoriale delegante se va face pe 
baza urmatoarelor principii generale (in ordinea prioritatilor): 

a) Conform prioritizarii din Master Planul aprobat si transmis Ministerului Mediului si 
Dezvoltarii Durabile 

b) Conform perioadelor de tranzitie pentru conformarea cu Directivele Uniunii 

Europene 
c) Conform strategiei de eficientizare a operarii propuse de operator in Planul de afaceri 
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d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecarei unitati administrativ-teritoriale si 
proportional cu participarea la finantare.  
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DISPOZITII SPECIALE – PARTE COMUNA 

 
 

Titlul III – Sistemul de preturi si tarife  

 
Articol 24 – Preturile si tarifele 

 
24.1 Operatorul este obligat sa furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare cu apa potabila 
si de canalizare, practicand preturi si tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile.  

 
La data intrarii in vigoare, listele de preturi si tarife sunt formate din tabele pentru apa 

potabila si tabele pentru canalizare. De asemenea, in cazul unui consum industrial cu cerinte 
speciale in termeni de volume si caracteristici ale nevoilor sale, operatorului ii este permis sa 
stabileasca un pret sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare si urmarind 

principiile generale ale serviciului public, indeosebi egalitatea de tratament a utilizatorilor.  
 

24.2 Preturile si tarifele nu includ taxa pe valoarea adaugata (TVA) pentru furnizarea 
Serviciilor Delegate. 
 

24.3 Preturile si tarifele pot fi modificate si/sau ajustate de operator in conformitate cu 
articolele 25 si 26 de mai jos. Orice pret sau tarif nou se aplica contractelor de 

bransare/racordare  si utilizare a serviciilor in vigoare, fara posibilitatea de a avea vreun efect 
retroactiv.  
 

Articolul 25 – Modificarea / Ajustarea  Preturilor si Tarifelor 

 

25.1 In fiecare an, preturile si tarifele sunt fundamentate pe baza planului de afaceri de 5 ani 
ce trebuie pregatit pana la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Orice modificare a pretului 
sau tarifului fata de previziunile anterioare trebuie justificata. Variatiile costurilor de 

productie, cum ar fi costul energiei brute, al electricitatii, impozitele pot fi folosite in vederea 
modificarii/ajustarii preturilor si tarifelor. Cu toate acestea lipsa performantei in gestiunea 

operatiilor nu va fi acceptata ca justificare pentru modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor. 
Pe de alta parte, cresterea eficientei este considerata ca o performanta interna a operatorului 
si prin urmare nu poate fi utilizata pentru a obtine o scadere a nivelurilor preturilor si 

tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficienta gestiunii Serviciilor Delegate pe baza 
reglementarilor aprobate.  

 
25.2 Preturile sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecand de la preturile, respectiv tarifele 
incluse in anexa 1 ale Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si respectiv Dispozitii Speciale 

– Partea de canalizare. 
 

25.3 Cu cel putin 30 (treizeci) de zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a noilor 
preturi/tarife rezultand din modificarea / ajustarea anuala, operatorul informeaza Autoritatea 
Deleganta despre aceasta si prezinta dovada cererii pentru modificarea/ajustarea 

pretului/tarifului. 
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25.4 Se reaminteste in mod expres ca modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor permisa 
operatorului de prezentul articol trebuie aplicata conform principiului egalitatii utilizatorilor.  

 
25.5 In situatiile in care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi 

sau mijloace de productie noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variatie 
semnificativa a costurilor operationale ale operatorului, care nu sunt luate in calcul de 
conditiile de modificare/ajustare precizate in articolele 26 si 27.1 de mai jos, operatorul si 

Autoritatea Deleganta vor colabora in scopul de a evalua si de a conveni asupra unui 
amendament la modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor.  

 
25.6 Modificarea si ajustarea preturilor si tarifelor se va face in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 

 
Articolul 26 – Revizuire la cinci ani 

 
26.1 La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevazute in articolul 49 al Dispozitiilor Generale ale 
Contractului de Delegare, Partile vor colabora in vederea negocierii, daca este necesar, a 

structurii preturilor si tarifelor, a nivelurilor preturilor si tarifelor sau a conditiilor de 
modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor, fara a aduce atingere aplicarii, atunci cand 

este cazul, a articolului 63 din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare.  
 
26.2 In cazul unui acord asupra modificarilor potentiale ale sistemului de preturi si tarife ce 

rezulta din revizuirea la cinci ani, modificarile fac obiectul unui act aditional la Dispozitiile 
Speciale. In lipsa acordului, preturile si tarifele, precum si regulile referitoare la preturi si 

tarife vor continua sa se aplice. 
 

Anexa 1 - Dispozitiile Speciale – Partea de Apa 

 
 

 PRETUL PENTRU APA SI AJUSTARILE IN TERMENI REALI 

 
Tabelul 1.1 : Consiliul local Craiova 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.92               2.29  2.8% 3.0% 3.0% 

 
Tabelul 1.2 : Consiliul local Filiasi 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 

 
Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.55               2.00  17.5% 3.0% 3.0% 

 

Tabelul 1.3 : Consiliul local Bechet 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             2.24               2.32  1.3% 3.0% 3.0% 

 
Tabelul 1.4 : Consiliul local Calarasi 
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Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.44               1.90  23.6% 3.0% 3.0% 

 
Tabelul 1.5 : Consiliul local Dabuleni 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.95               2.32  1.3% 3.0% 3.0% 

 

Tabelul 1.6 : Consiliul local Bailesti 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia s i TVA) 

 
Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.45               1.90  23.6% 3.0% 3.0% 

 
Tabelul 1.7 : Consiliul local Calafat 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual 01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.60               2.00  17.5% 3.0% 3.0% 

 
 
Tabelul 1.8 : Consiliul local Segarcea 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             1.89               2.20  6.8% 3.0% 3.0% 

 
Anexa 2 - Dispozitiile Speciale – Partea de Canalizare 

 

 
TARIFUL PENTRU CANALIZARE SI AJUSTARILE IN TERMENI REALI 

 
Tabelul 1.1 : Consiliul local Craiova 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 

 
Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             0.34               0.51  36.8% 20.0% 12.7% 

 

Tabelul 1.2 : Consiliul local Filiasi 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             0.52               0.62  16.5% 10.0% 19.0% 

 
Tabelul 1.3 : Consiliul local Bechet 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
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Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             0.80               0.85  4.4% 3.0% 3.0% 

 
Tabelul 1.4 : Consiliul local Calarasi 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara infla tia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

0 0 0 0 tarif unic  

 
Tabelul 1.5 : Consiliul local Dabuleni 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 

 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

0 0 0 0 tarif unic  

 

Tabelul 1.6 : Consiliul local Bailesti 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             0.45               0.62  16.5% 10.0% 19.0% 

 
Tabelul 1.7 : Consiliul local Calafat 

Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 
 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             0.36               0.51  36.8% 20.0% 12.7% 

 

Tabelul 1.8 : Consiliul local Segarcea 
Pretul in lei/m3 fara TVA si ajustari in termeni reali (fara inflatia si TVA) 

 
 

 
 

 

Tarif actual  01 iunie 2010 01 ian 2011 01 ian 2012 01 ian 2013 

             0.90               0.90  2.5% 1.4% 0.9% 
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