
RAPORT  S.C. APA PROD S.A.  
ANUL 2016La fiecare început de an,

toate centrele operaționale și de-
partamentele din cadrul Opera-
torului regional Apa Prod S.A. își
realizează raportul de activitate
pentru anul precedent. Cele mai
importante aspecte, împărțite pe
diferite structuri din cadrul com-
paniei, vi le prezentăm și dumnea-
voastră în paginile acestei reviste.

La sfârșitul anului 2016, Apa Prod
S.A. avea încheiate aproape 50.000
de contracte cu clienți din aria de
operare, populația deservită fiind
de aproape 180.000 de locuitori.
Gradul de contorizare la nivel de
branșament a fost de peste 98 la
sută.

Numărul total de locuitori,
din aria de operare a Apa Prod S.A.,
care beneficiază de servicii de
canalizare depășește 172.000. Ser-
viciul de canalizare este asigurat în
procent de 99 la sută în municipii,
și de peste 90 la sută în orașe.

Aspecte economice
Dispecerate Apa PROD S.A. cu program

non-stop de funcționare
Orice dis-

funcționalitate în
sistemul de ali-
mentare cu apă
potabilă și de
canalizare poate fi
sesizată la urmă-
toarele numere de
telefon:

La data întocmirii rapoar-
telor pe departamente, indicatorii
economici au fost estimați pentru
luna decembrie a anului trecut.
Aceste date financiare vor fi re-
vizuite odată cu finalizarea situați-
ilor economice și financiare.

În acest sens, cifra de afa-
ceri a anului 2016, estimată la luna
decembrie, a fost 50.647.729 de lei.
Veniturile din exploatare au fost
51.355.000 de lei, iar profitul brut
din exploatare, de 2.548.738 de lei. 

Serviciul de alimentare cu
apă potabilă

Apa Prod S.A. asigură ser-
vicii de alimentare cu apă în 3 mu-
nicipii, 5 orașe, 19 localități centru
de comună și 80 de sate.

Alimentarea cu apă se 

consumatorilor este tratată în 
15 stații de tratare.  

La nivelul operatorului re-
gional există 40 de rezervoare de
înmagazinare a apei potabile care
permit o dimensionare rațională a
sistemului de alimentare cu apă, fa-
cilitează funcționarea tehnologică
și sporesc siguranța în funcționarea
sistemului.

Apa Prod S.A.  administrea-
ză 153,258 km de magistrale de
aducțiune, iar lungimea rețelelor de
distribuție a apei potabile este de
968,068 km.

Cantitatea de apă potabilă
facturată clienților, în anul 2016, a
fost 8.657.395 mc.

Numărul total de interven-
tii la rețele de apă, reprezentând
avarii și înlocuiri de conducte, în
anul 2016, a fost 2.862. 

Sistemul de canalizare

Producția la canalizare, facturată
anul trecut clienților societății, este
de 8.400.212 mc.

Lungimea totală a rețelelor
de canalizare, din aria de operare a
Apa Prod S.A., este 562,064 km

În cursul anului 2016, s-a
intervenit la rețeaua de canalizare
în 3.013 de cazuri, a fost curățată
rețeaua pe o lungime de 50.812
metri și au fost curățate 8.158
cămine de canal.

Epurare ape uzate

Dispecerat Central- 0727 228439
Deva - 0254 227087 
Hunedoara - 0254 712006/

- 0749 144250  
Simeria - 0730 220938 
Călan - 0730 220937 
Hațeg - 0254 777757   
Brad - 0725 119092 

Sunt gestionate 17 stații
de epurare a apei uzate, treaptă
mecanică, biologică și terțiară.

Cele mai mari dintre acestea
sunt cele care deservesc
sistemele hidroedilitare

ale municipiilor Deva
și Hunedoara, dimen-
sionate pentru

185.000 de locuitori echivalenți,
având un debit maxim orar de 1.666
litri/secundă.

Laboratoarele stațiilor de
epurare din Deva și Hunedoara,
care gestionează activitatea și a
celorlalte stații de epurare din
județ, au efectuat anul trecut 1.689
și, respectiv,1948 de probe de apă
uzată și nămol.

continuare în pagina 3

face din 19 captări, iar apa 
care ajunge la robinetele 
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În cursul anului 2016, pro-
ducția de apă facturată a fost în va-
loare de 56.757.558 de lei (cu TVA).
Gradul de încasare la nivelul Ope-
ratorului regional a fost de 101 la
sută.

Odată cu finalizarea Con-
tractelor de Lucrări din cadrul
Proiectului de extindere și reabi-
litare a infrastructurii de apă și apă
uzată în județ, dar și cu dezvoltarea
localităților, a crescut și numărul
clienților din aria de operare S.C.
Apa Prod S.A. În acest sens, la
sfârșitul anului trecut, numărul
total de utilizatori cu care societa-
tea are încheiate contracte de
prestare/furnizare servicii este
49.908.

În cursul anului 2016, au
fost încheiate 4.092 de contracte
noi, respectiv 807 - C.O. Deva, 364 –
C.O Brad, 1.773 – C.O. Hunedoara,
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Aspecte comerciale

117 – C.O. Călan, 56 – C.O. Geoagiu,
313 – C.O. Sălașu de Sus, 372 – C.O.
Simeria și 290 C.O. Hațeg. 

Soldul creanțelor a scăzut
în ultimii ani ajungând, la finalul
anului 2016, la aproximativ 12 mili-
oane de lei, ținând cont și de
creșterea numărului de contracte.
Durata de recuperare a creanțelor a

Prestări servicii
Apa Prod S.A. deține nouă utilaje
specializate în intervenții la nivelul
rețelelor de canalizare, respectiv o
autovidanjă, două autospeciale
combinate (WOMA), trei auto-
curățitoare canal și trei CCTV (pen-
tru filmarea interioară). 
În anul 2016, au fost efectuate 674
lucrări de vidanjare fiind încasată
suma de 113.217 de lei reprezen-
tând contravaloarea prestațiilor
către terți, asociații de proprietari
și agenți economici.

Investiții în infrastructura 
de apă și apă uzată

Anul 2016 a însemnat pentru Operatorul Regional Apa Prod S.A.
finalizarea lucrărilor din cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, cofinanțat din
Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu.

Proiectul s-a adresat unui număr de șase aglomerări prioritare cu
populație mai mare de 10.000 de locuitori: Deva, Hunedoara, Brad, Sime-
ria, Hațeg. Călan. Valoarea totală a Proiectului a fost 469.305.737 lei (fără
TVA).

În sistemul de alimentare cu
apă potabilă

În sistemul de epurare și
eliminare ape uzate

Lucrări realizate:
Surse de apă reabilitate:                   1
Conducte principale de apă (noi și
reabilitate): 32 km
Rețea de distribuție apă (extinsă și
reabilitată): 76 km
Stații tratare apă potabilă (noi și re-
abilitate): 2
Stații de pompare (noi și reabi-
litate): 13
Rezervoare (noi și reabilitate):      14

Lucrări realizate:
Rețele de canalizare
extinse și reabilitate: 101 km
Canal colector principal reabilitat:
0,6 km
Stații de pompare apă uzată (noi și
reabilitate): 29
Stații de epurare a apei uzate (noi):
3
Sistem SCADA

Canalizare colmatată - imagine CCTV

înregistrat scăderi semnificative, de
la 120 de zile în anul 2014, la 77 de
zile în 2016 (grafic 1).

Pe rolul instanțelor hune-
dorene, dar și la birourile executo-
rilor judecătorești, la sfârșitul
anului, s-au înregistrat 274 de
dosare, deschise de societate în
vederea recuperării debitelor de la
utilizatorii rău platnici. Sumele re-
cuperate în urma acțiunilor juridice
au fost de 331.535 de lei.

Revistă realizată de Apa Prod S.A.
redactare: Andreea Morogan 
corectură: Diana Tas, Anca Iacob 
foto: arhiva Apa Prod S.A.,radiocluj.ro 
tehnoredactare: Silviu Morogan
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Activitatea pe departamente specializate
Monitorizare autorizații și

laboratoare
În anul 2016 s-a pus un ac-

cent deosebit pe implementarea
Strategiei de management a nă-
molului provenit de la stațiile de
epurare. Până la finalul anului au
fost aplicate pe terenurile agricole
1.690 de tone de substanță uscată.

În ceea ce privește activi-
tatea laboratoarelor de analiză a
apei potabile, lunar se efectuează
peste 2.000 de analize, în total, în
cele patru laboratoare de analize ale
apei potabile – Deva, Orlea, Hune-

doara și Brad. Spre exemplu, labo-
ratorul din Deva efectuează, în
medie, 800 de analize pe lună, la
Brad – 400, la Hunedoara 380, iar
laboratorul STA Orlea – aproxima-
tiv 300 de analize pe stație și 160
externe, pe zonele Hațeg, Pui,
Sălașu de Sus.

Resurse Umane 
și Protecția Muncii

Personalul din cadrul Apa
Prod S.A. este normat și distribuit
în interiorul Operatorului astfel
încât activitatea să se poată des-
fășura în bune condiții. În cursul
anului 2016 nu s-a înregistrat
niciun accident de muncă.

Aspecte economice

Dispeceratul Central, monitorizează
conductele magistrale de transport
apă potabilă și apă brută, asigurând
permanența procesului de transport
apă, a debitelor necesare și a în-
cadrării în parametrii stabiliți. De
asemenea se monitorizează perma-
nent parametrii de plecare ai apei
potabile din Stația de tratare Orlea
-turbiditate, clor, pH.

La nivelul Operatorului
funcționează șase dispecerate lo-
cale (Deva, Hunedoara, Brad, Călan,
Hațeg și Simeria) care monito-
rizează sistemul de distribuție a
apei din aria lor de acoperire, înre-
gistrează și centralizează sesizările
venite de la consumatori și le trans-
mit Dispeceratului Central.

Departamentul Tehnic din
cadrul Apa Prod S.A. gestionează
activitățile Sistemului infor-
mațional Geografic (GIS) și Mana-
gementul activelor, monitorizează
infiltrații și detectează pierderi.

În cadrul activității GIS pe
anul 2016 au fost realizate măsură-
tori ale rețelelor noi de apă și
canalizare, au fost realizate hărțile
cu dispunerea rețelelor de apă și
canalizare pentru orașele din aria
de exploatare a Operatorului. Astfel
au fost rezolvate și solicitările veni-
te din partea altor departamente
pentru măsurători topografice, în
vederea realizării planurilor de
situație aferente diverselor obiec-
tive de pe raza Apa Prod S.A.

În ceea ce
privește detectarea
pierderilor de apă,
echipa acestui de-
partament a identifi-
cat în total, la
nivelul întregului
operator, 464 de
avarii.
Detectarea avariilor
s-a făcut cu micro-
fonul de sol, loca-
torul de traseu,
detectorul de meta-
le, loggeri de zgomot
și corelatorul.

www.apaprod.ro

continuare din pagina 1
Sumele cheltuite pentru

reparații în anul 2016 au fost în va-
loare de 321.987 de lei.

În ceea ce privește tariful,
Operatorul regional practică un sin-
gur tarif în toată aria de operare.
Acesta a scăzut în 2016, odată cu
stabilirea TVA-ului de 9 la sută la
apă potabilă și 20 la sută, la

Începând cu luna ianuarie a
acestui an, TVA-ul s-a redus la 19
procente la canalizare. Astfel,
prețul unui metru cub de apă pota-
bilă este 4,15 lei, iar un metru cub
de canalizare 2,975 lei. 

Ultima majorare de tarif a
fost făcută în anul 2015.

canalizare. 

Dispecerat

În ceea ce
p r i v e ș t e
numărul sesi-
zărilor primi-
te la dispece- 
ratele locale,
în 2016 s-au
î n r e g i s t r a t
5.175 de ape-
luri privind 
disfuncționa-
lități ale sis-
temului.  Din
care 2.920
erau pentru
canalizare. 

Departament Tehnic
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Activitatea pe Centre Operaționale

C.O. Deva

Centrul Operațional Deva
gestionează serviciul de alimenta-
re cu apă și de canalizare în locali-
tățile Deva, Sântuhalm, Mintia,
Vețel, Herepeia, Certeju de Sus,
Bocșa Mică, Hondol, Archia, Dobra,
Lăpușnic, Mihăiești, Roșcani,
Stretea, Brâznic, Ilia, Săcămaș,
Gothatea, Gurasada, Câmpuri Sur-
duc, Ulieș, Ilia.

Consumul de apă al popu-
lației din aceste zone, în anul 2016,
a depășit 4 milioane de metri cubi.

C.O. Hunedoara

mentare cu apă și de canalizare atât
din orașul de pe Cerna, cât și din lo-
calitățile Hășdat, Cinciș, Cinciș-
Cerna, Teliucu Inferior, Teliucu
Superior, Cristur, Bârcea Mică,
Lunca Cernii de Jos, Lelese Runcu,
Bunila, Cerbăl, Cerișor, Ghelari,
Toplița, Boș.

De centrul de la Hunedoara
aparțin și Stația de Tratare a Apei
Sânpetru și Uzina de apă Cinciș.
Producția de apă facturată
clienților din zonele menționate
anterior se ridică la 2,3 milioane
mc, gradul de încasare fiind de
102,55 la sută.

C.O. Călan
Centrul Operațional Călan

cuprinde localitățile Călan, Strei-
Săcel, Streisângiorgiu, Batiz, Călanu
Mic, Nădăștia de Jos, Nădăștia de
Sus, Sântămăria de Piatra, Măceu,
Crișeni, Ohaba Strei, Strei, Valea
Sângiorgiului, Bățălar, Bercu,
Bretea Română, Bretea Streiului,
Covragiu, Gânțaga, Măceu, Ocolișu
Mare, Plopi, Ruși, Vâlcelele Bune,
Vâlcelele Rele, Vâlceluța.

Producția de apă facturată
locuitorilor din aceste zone este de
423.516, gradul de încasare a aces-

teia fiind de 102,55 la sută.
În cursul anului trecut, C.O.

Călan a înregistrat 114 avarii la
rețeaua de apă, iar 98 de intervenții
au fost efectuate la rețeaua de
canalizare. Au fost înlocuiți 809
metri liniari de conducte de apă și
35 de apometre.

Centrul Operațional Hațeg
cuprinde localitățile Hațeg, Nalat-
Vad, Silvașu de Jos, General Berthe-
lot, Densuș, Hățăgel, Peșteana,
Peștenița, Ștei, Sântămăria Orlea,
Subcetate.

Producția de apă facturată
clienților, în 2016, a fost de 451.553
mc, gradul de încasare a acesteia
fiind de aproximativ 102 la sută.

Pe linia alimentării cu apă,
angajații C.O. Hațeg au intervenit
pentru remedierea a 74 de avarii, în
timp ce în sistemul de canalizare 
s-au înregistrat 105 avarii. De
asemenea, în cursul anului trecut
au fost curățate 664 camine de
canal și verificate conductele de
canalizare pe o lungime totală de
38.450 metri liniari.

www.apaprod.ro

Pe linia alimentării cu apă potabilă,
cei 144 de angajați ai C.O. Deva au
efectuat, anul trecut, 488 de inter-
venții. Au fost înlocuite 2.140 de
apometre, dar și conducte de ali-
mentare pe o lungime de 933 de
metri. 

În ceea ce privește serviciul
de canalizare, angajații C.O. Deva
au avut 1.034 de intervenții, au
curățat 4.165 de metri liniari de
conducte și 2.761 de cămine de
canal.

Gradul de încasare a servici-
ilor prestate populației din locali-
tățile menționate anterior este de
99,55  la sută. 

Centrul Operațional Hune-
doara gestionează sistemul de ali-

În cursul anului
2016, angajații
C.O. Hunedoara
au intervenit
pentru reme-
diere a 219
avarii la rețelele
de apă și 1.323
la rețeaua de
canalizare.De-
asemenea, au
fost înlocuite 

C.O. Brad
Centrul Operațional Brad ges-
tionează alimentarea cu apă și
canalizare din localitățile Brad,
Țărățel, Crișcior, Buceș, Bucureșci,
Băița, Baia de Criș, Valea Bradului,
Zdrapți, Șesuri, Buceș-Vulcan, Tar-
nița, Mihăileni, Stănija, Dupăpia-
tră, Grohot, Lunca.

conducte de apă și canalizare pe
mai multe tronsoane însumând
1.215 metri și, respectiv, 6,8 kilo-
metri, iar 3.195 de cămine de canal
au fost curățate. Totodată, pe par-
cursul anului trecut au fost în-
locuite 1.177 de apometre.
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C.O. Sălașu de Sus

Centrul Operațional Sălașu
de Sus a fost înființat în anul 2016
prin reorganizarea centrului din co-
muna Pui și gestionează serviciul
de alimentare cu apă și canalizare
în localitățile Râu Bărbat, Mălăiești,
Ohaba de sub Piatră, Sălașu de Jos,
Sălașu de Sus, Ciopeia, Băiești,
Rușor, Sarmizegetusa, Cîrnești, Ho-
bița, Ponor, Baleia, Galați, Pui.

Producția de apă facturată
în aceste localități a fost, anul tre-

Angajații centrului au inter-
venit, în 2016, la 128 de avarii în
sistemul de alimentare cu apă și la
80 în sistemul de canalizare.

Producția facturată popu-
lației din localitățile menționate
depășește 515000 metri cubi, pe tot
anul trecut.

C.O. Geoagiu
Centrul Operațional Geoa-

giu cuprinde localitățile Geoagiu,
Geoagiu Băi, Aurel Vlaicu, Gelmar,
Romos și Romoșel. 

Angajații centrului au inter-
venit, în 2016, la 162 de avarii ale
rețelelor de apă și 74 ale sisemului
de canalizare. Au fost înlocuiți 185
de metri liniari de conductă de apă
și 225 de apometre.
Producția de apă facturată popu-
lației în cursul anului trecut se
ridică la 233.681 mc, gradul de în-
casare fiind 104,06 la sută.

www.apaprod.ro

C.O. Simeria

Centrul Operațional Sime-
ria deservește localitățile Simeria,
Bârcea Mare, Cărpiniș, Sântandrei,
Săulești, Simeria Veche, Hărău,
Uroi, Băcia, Petreni, Tâmpa, Totia,
Chimindia, Rapoltu Mare, Banpo-
toc, Bârsău.

Producția de apă facturată
clienților în anul 2016 a fost de
597.623 de metri cubi. Gradul de în-
casare al producției a fost de
aproximativ 99 la sută.

În ceea ce privește inter-
vențiile de anul trecut la rețeaua de
apă, au fost remediate 107 defec-
țiuni, iar alte 66 au fost pe rețelele
de canalizare din aceste localități.
Au fost înlocuiți 38 de metri liniari
de conductă de apă și 19 metri
liniari de conductă de canalizare. 

De asemenea, canalizarea a
fost curățată pe o lungime totală de
257 de metri liniari.

În cursul anului 2016, au
fost emise avize în valoare totală de
53.529 de lei și au fost întocmite 21
de documentații de proiectare
rețele apă și canalizare, atât interne
cât și pentru consiliile locale.

cut, de aproximativ 91.000 de metri
cubi, gradul de incasare fiind 101 la
sută. Activitatea angajaților din
centru, în 2016, a constat, printre
altele în 1.570 de intervenții la
rețele de apă, 233 la rețele de
canalizare, au fost curățate con-
ductele de canalizare pe o lungime
totală de 1.140 de metri și 287 de
cămine de canalizare.

Departament 
Producție - Investiții

Producția de apă a avut un
trend descrescător, în ultimii ani, cu
toate că numărul contractelor
încheiate cu utilizatorii a crescut
constant. Dacă în urmă cu zece ani,
producția de apă a fost de 14,8 mili-
oane de metri cubi, în anul 2016
aceasta a fost de aproximativ nouă
milioane de metri cubi.
Același trend l-a avut și producția
de canal care, în anul 2016, a scăzut
cu aproximativ 48 la sută față de
anul 2007 când s-a înregistrat cea
mai mare producție, respective 16,3
milioane de metri cubi.

Biroul de presă
Gestionarea relației cu mass

media s-a făcut prin intermediul
Biroului de presă din cadrul Opera-
torului regional. Pe întreg anul
2016 s-au înregistrat 111 solicitări
de informații de interes public, 110
dintre acestea fiind rezolvate favor-
abil, una singură fiind exceptată de
la Legea  544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes pu-
blic. Cele mai multe solicitări au
fost făcute pentru lucrările derulate
de societate, dar și referitoare la
stadiul lucrărilor din cadrul Proiec-
tului ”Extinderea și reabilitarea in-
frastructurii de apă și apă uzată în
județul Hunedoara” .

De asemenea, au fost redac-
tate și publicate în reviste de spe-
cialitate două articole care vizează
activitatea societății.
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Promovare și implicare în societate

Ziua Mondială a Apei

Mai mulți copii din clasele
primare au fost angrenați într-o
acțiune de promovare a consumului
de apă, dar și de protejare a aces-
teia. Acțiunile s-au desfășurat la
clasă, sub forma unor ”lecții des-
chise” în cadrul cărora le-au fost
prezentate circuitul apei în natură
și noțiuni generale despre apă.

Copiilor le-au fost oferite
planșe de colorat cu desene pe tema
”apa în natură”, câte o căniță pe
care să o personalizeze fiecare și să
o folosească la școală pentru băut
apa.

Săptămâna ”Școala, Altfel!”

Ne-am deschis porțile celor
mai importante obiective din aria
de operare pentru toți elevii care au
dorit să afle de unde vine apa ”de la
robinet” și ce se întâmplă cu ea. Au
fost vizitate Stația de Tratare a Apei
Orlea, Rezervoarele principale din
Deva și Stația de Tratare a Apei
Sânpetru.

Campanie informativă

”Canalizarea nu e coș de
gunoi”. Sub acest titlu a fost reali-
zat și distribuit utilizatorilor un pli-
ant informativ cu reguli pentru pro-
tejarea sistemelor de canalizare.

”Lecții învățate, provocări
și oportunități pentru 
îmbunătățiri viitoare”

Banca Europeană de Recon-
strucție și Dezvoltare (BERD)a or-
ganizat la Deva, în parteneriat cu
Apa Prod SA, un workshop pe tema
”sănătatea și securitatea în muncă”.
A fost o dezbatere activa cu com-
panii de apă din 5 județe, construc-
tori, autorități locale și județene
implicate în derularea Proiectelor. 

”Cupa Apa Prod” la pescuit

Competiția s-a
adresat anga-
jaților pasionați
de acest sport și
a fost organizată
pentru a doua
oară. 
Aproape 30 de
colegi s-au între-
cut în concursul
de pescuit spor-
tiv, premiile con-
stând în cupe,
diplome și echi-
pamente speci-
fice.

Concurs național

Anual, echipe de la opera-
torii de apă și canalizare din țară se
întrec într-un concurs de deter-
minări pierderi. În 2016, această
competiție s-a desfășurat la Brașov,
în perioada 15-17 iunie. Pentru
echipa Apa Prod S.A. a fost a cincea
participare la acest concurs.

Ziua Gospodarului

Manifestările au presupus
competiții sportive între angajați și
o serbare câmpenească, organizate
în cadrul Bazei de producție Deva.
Pentru copiii salariaților a fost or-
ganizat un concurs de desene pe as-
falt. De asemenea, au fost sărbato-
riți și cei 15 ani de activitate Apa
Prod SA.

15 ani de activitate 
Apa Prod S.A. 
s-au împlinit în 2016
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Apa Prod S.A., desemnat investitorul anului
Operatorul regional a fost

desemnat ”Investitorul anului
2015”, pentru  investiții financiare
de peste 1.000.000 de euro. De
asemenea, Apa Prod S.A. a obținut
și locul al doilea la categoria Ser-
vicii: captarea, tratare și distribuția
apei.

De-a lungul anilor, Apa
Prod S.A. a obținut, din partea
Camerei de Comerț și Industrie
Hunedoara peste 20 de distincții,
dintre care 11 fiind Premiul I.

”Topul firmelor” scoate în
evidență elita societăților comer-
ciale care sunt considerate exemple
de bună practică, atât pentru

întreprinzători, cât și pentru viito-
rii oameni de afaceri cărora le poa-
te stimula dorința de a demara o
activitate comercială.

Tradiția și performanța
Operatorului regional Apa Prod S.A.
au fost recompensate în cadrul
galei privind excelența în business,
organizate de Camera de Comerț și
Industrie Hunedoara. 

”Topul firmelor hunedorene”
analizează indicatori precum cifra
de afaceri netă, profitul din ex-
ploatare, rata profitului din ex-
ploatare, eficiența utilizării resur-
selor umane și eficiența utilizării
capitalului angajat.

Apa Prod S.A. a primit, anul
trecut, două distincții în cadrul
acestui top, pentru indicatorii real-
izați în anul precedent. 

Întâlnire regională ARA în județul Hunedoara
Calitatea apei potabile și managementul nămolurilor - teme de dezbatere în

cadrul Comisiei Calitate - Mediu

Reprezentanți ai mai mul-
tor operatori regionali de servicii de
alimentare cu apă și canalizare s-au
întâlnit, la sfârșitul lunii noiembrie,
în județul Hunedoara, în cadrul
ședinței Comisiei Calitate-Mediu
din cadrul Asociației Române a
Apelor (ARA).

Evenimentul a fost struc-
turat în două părți: 

1. dezbateri pe temele propuse; 
2. vizite la Stația de Tratare a Apei

de la Sântămăria Orlea și la obiec-
tive aparținând sistemului ener-
getic.

Discuțiile din cadrul ședin-
ței Comisiei s-au axat, printre al-
tele, pe îndeplinirea cerințelor de
calitate a apei potabile, reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apă,
monitorizarea calității apei pota-
bile de la sursă la consumator și
managementul nămolului din stați-
ile de epurare.

8 operatori regionali au
participat la eveniment

tinat producerii apei potabile,
făcând parte din sistemul de tratare
şi distributie a apei aflat în ex-
ploatarea  noastră, din care sunt
alimentate cu apă potabilă  loca-
lităţile din Valea Streiului şi Mure-
şului. 

Stația de Tratare a fost com-
plet reabilitată și retehnologizată în
cadrul Proiectului ”Extinderea și re-
abilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Hunedoara”,
cofinanțat din Fondul de Coeziune
prin Programul Operațional Secto-
rial Mediu.

În ceea ce privește manage-
mentul nămolurilor, s-a pus accen-
tul pe gestionarea acestuia. Mai
exact, la nivelul județului Hune-

doara, au fost identificate câteva
dintre opțiunile privind utilizarea
nămolurilor rezultate în urma epu-
rării apelor uzate – utilizarea în sil-
vicultură, incinerarea/coincinera-
rea, utilizarea în agricultură sau
compostarea la depozitul ecologic
județean.

Următoarea ședință a Comi-
siei Calitate-Mediu va avea loc în
prima jumătate a anului 2017, iar ca
teme de dezbatere au fost stabilite
monitorizarea calității apelor uzate
evacuate în emisar, evacuarea nă-
molului generat în stațiile de epu-
rare și certificarea sistemelor de
management integrat după referen-
țialele ISO 9001 și 14001 din 2015.

Pe tema apei potabile, Apa
Prod S.A. a pus accentul pe Stația de
tratare a apei Sântămăria Orlea,
este cel mai important obiectiv des-
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zaţie, acestea sunt baza unei bune prac-
tici şi experienţe de lucru şi vor reduce
riscul unor eventuale disfuncţionalităţi. 

Organizaţiile care pot demon-
stra că întrunesc cerinţele sunt re-
cunoscute prin obţinerea certificatului
de acreditare din partea CIPS, urmând o
serie de procese de evaluare şi de veri-
ficare periodice, pentru a demonstra
concordanţa continuă cu fiecare com-
ponentă a standardului. 

Acreditarea a fost un proces
complex, de lungă durată, Apa Prod SA
demonstrând conformarea cu cerinţele
standardului. Domeniile funcţiei de
achiziţii evaluate în cadrul procesului
de acreditare au fost: strategia de dez-
voltare a companiei; strategia achiziţi-
ilor aliniată cu strategia operatorului;
stabilirea necesităţilor pentru activi-
tatea curentă şi cea investiţională;
planificarea achiziţiilor; derularea
achiziţiei, de la elaborarea documen-
taţiei până la semnarea contractului;
urmărirea derulării contractelor, efectu-
area plăţilor, înregistrarea în evidenţele
contabile; tehnici de managementul
riscurilor; evaluarea performanţelor
contractelor de  achiziţie şi existenţa
unui sistem de audit şi verificare; 

8

Distincție Chartered Institute of Purchasing and Supply
S.C. Apa Prod S.A., certificată pentru bună practică 

în materie de achiziții publice
În luna martie 2016, SC Apa

Prod SA a fost certificată de Chartered
Institute of Purchasing and Supply
(CIPS) în domeniul achizițiilor publice,
distincție care atestă calitatea pe acest
segment de activitate.

În contractul de împrumut
semnat între SC Apa Prod SA și BERD
(Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare) se prevede că Operatorul
de Apă participă în programul de tip
benchmarking, referitor la achiziții în
scopul obținerii certificării de către o
instituție profesională, recunoscută pe
plan internațional, pentru cea mai buna
practică în materie de proceduri de
achiziție, respectiv Chartered Institute
of Purchasing and Supply (CIPS). Acre-
ditarea se obține în urma unei analize
diferențiate și a unui plan de acțiune
care să includă dezvoltarea politicilor și
procedurilor operaționale pe domeniul
acreditat.

Sistemul de Certificare Corpo-
rativă CIPS (Institut Acreditat în Achizi-
ţii şi Furnizări) este singura evaluare
independentă, recunoscută în acest
domeniu. Certificarea demonstrează că,
dacă politicile şi procedurile de achiziţii
sunt complet implementate de organi-

Avantajele certificării sunt:

Valoare: 
prin detalierea procedurilor de manage-
ment în domeniul achiziţiilor, opera-
torul identifică îmbunătăţirile şi
eficientizările posibile, obţine economii
şi aduce plusvaloare activităţii sale. 

Credibilitate: 
evaluarea metodelor de lucru asigură
toate părţile interesate că operatorul
funcţionează efectiv în spiritul con-
solidării reputaţiei sale şi a menţinerii
recunoaşterii aduse de certificarea în
domeniul achiziţiilor. 

Cuantificare: 
garantarea că operatorul a identificat
indicatorii cheie care să-i permită un
management eficient şi care-i conferă
încrederea şi siguranţa că poate realiza
conformitatea “funcţiei de achiziţie”. 

Influenţă: 
creşterea credibilităţii operatorului prin
certificare determină creşterea influ-
enţei sale în domeniul de activitate în
care activează, conferindu-i putere de-
cizională şi un mai mare control asupra 
cheltuielilor. 

Relaţii: 
prin publicarea operatorului în jurnalul
Certificărilor Corporative, echipa sa
managerială devine mai angajată şi mai
motivată, contribuind la întărirea re-
laţiilor cu părţile cheie implicate şi in-
teresate în funcţionarea sa. 

În ceea ce privește achizițiile
directe, procedura de sistem docu-
mentează modul de realizare în S.C.
Apa Prod S.A. a managementului de
achiziții produse, servicii, lucrări astfel
încât să se asigure că produsele, ser-
viciile, lucrările achiziționate sunt
conforme cu cerințele de achiziție
specificate.
Dovezile privind respectarea proce-
durii și funcționarea eficace a acestui
proces sunt documentate prin urmă-
toarele înregistrări ale calității:
-necesar estimativ anual;
-centralizator aprovizionare anual;
-fișă de necesar;
-programul anual de achiziții;
-comanda și registru de evidență a    
comenzii;
-registrul de evidență fișă de necesar;
-cerere de ofertă;
-fișă de urmărire a contractului;
notă de recepție și constatare defi-
ciențe.

managementul re-
laţiilor cu stake-
holderii (părţi
interesate); canale de
comunicare utilizând
tehnici moderne;
preocuparea perma-
nentă pentru pro-
tecţia mediului şi
dezvoltare durabilă;
derularea întregului
proces în spiritul
conduitei etice profe-
sionale. 

De asemenea,
s-a analizat eficienţa
activităţii companiei
prin prisma indicato-
rilor de performanţă,
la nivelul tuturor
structurilor impli-
cate. S-a demonstrat
că, la nivelul opera-
torului regional de
apă, există o preocu-
pare permanentă
pentru îmbunătăţirea
activităţii prin apli-
carea celor mai noi
tehnici în domeniul
managementului. 
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