PROGRAMUL FOPIP
( Program pentru Îmbunătăţirea Performanţelor Financiare şi Operaţionale )
„ Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a beneficiarilor finali
ISPA in sectorul apa potabila si apa uzata, in Romania ”
Masura ISPA nr. 2003 RO 16 P PA 012
Perioada de derulare :2005-2006
Obiectivele Proiectului FOPIP „Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii
instituţionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA în sectorul de apă şi apă
uzată din România – Măsura ISPA nr. 2003 RO 16 P PA 012” au fost :








creşterea eficienţei, rentabilităţii şi durabilităţii serviciilor de apă din
România;
asigurarea unor servicii eficiente din punct de vedere al costurilor
sprijinirea companiile de apă în a deveni organizaţii competente şi
eficiente, unităţi atractive şi stabile din punct de vedere comercial.
creşterea capacităţii profesionale a personalului,
crearea unei politici de tarifare eficiente bazată pe recuperarea
integrală a costurilor,
imbunatatirea
auto-evaluarii
performantelor
prin
alegerea
indicatorilor de performanta adecvati;
realizarea transparentei operatiilor contabile;

Beneficiarii Proiectului
Beneficiarii finali ai masurilor ISPA aprobate pentru sectorul apa/canalizare,
care nu au beneficiat, inainte de ISPA, de sprijin pentru intarire institutionala prin
Programul Municipal de Dezvoltare al companiilor furnizoare de utilitati (MUDP) I si
II.
Grupuri tinta
a) Factorii de decizie si personalul tehnic la nivel national responsabil pentru
conducerea FOPIP/Pre-FOPIP cat si pentru implementarea si diseminarea
informatiei rezultate din aceasta alocare.
b) Autoritatile locale care sunt posesorii activelor cu care au operat
societatile furnizoare de utilitati de apa si Beneficiarii Finali ai acestei Asistente
Tehnice.
c) Societatile furnizoare de utilitati locale/regionale, contractate de catre
autoritatile locale sa conduca sistemele de apa si canalizare, ca beneficiari finali
ai acestei Asistentei Tehnice.
Rezultatele Proiectului
S.C. APA PROD S.A. Deva a dezvoltat şi implementat Planuri de Acţiune
proprii, in scopul promovarii unui management modern al serviciilor publice.
Aceasta include un nivel sporit si perfectionat al planificarii performantelor
tehnice, financiare, manageriale si comerciale.

