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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Servicii 

publice 
Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Membru Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Servicii 

publice 
Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activitatile desfasurate pentru serviciile publice constituite la nivelul comunei. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de organizare si 

înființare a serviciilor publice de utilități. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Servicii de utilități publice, asigură necesitățile colectivităților locale, cu privire la:  

 alimentarea cu apă / canalizarea și epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; 

 producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 

 salubrizarea localităților; 

 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale, precum 

și altele asemenea; 

 transportul public local.  

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare a domeniului public si privat al comunei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură / Patrimoniu; 

- Compartiment Buget / finanțe / contabilitate; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51 / 2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea 241 / 2006 privin serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 

- Legea nr. 101 / 2006 privind serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 230 / 2006 privind serviciului de iluminat public; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

 delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate 

administrativ - teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în 

condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera 

serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui 

serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu - zisă a 

serviciului/activității, concesionarea sistemului de utilități publice aferent 

serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a 

administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi 

efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ - teritoriale membre, 

în baza unui mandat special acordat de acestea; 

 licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care 

se recunosc calitatea de operator de servicii de utilități publice într-un domeniu 

reglementat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități 

publice; 

 operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, 

într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența și capacitatea, 

recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din 

România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o 

activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea 
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serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de 

utilități publice aferent acestuia/acesteia; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea 

ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum 

și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale aferente sistemelor de utilități 

publice. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Regulament de organizare și funcționare a serviciului. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Hotărâri ale Consiliului Local de înfiinațare a serviciului. 

-  Regulament de organizare și funcționare a serviciului, aprobat de Consiliul Local. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

NU ESTE CAZUL 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Hotărâri ale Consiliului Local de înfiinațare a serviciului, în domeniile alimentarea cu 

apă / canalizarea și epurarea apelor uzate / colectarea, canalizarea și evacuarea apelor 

pluviale / salubrizarea localităților / iluminatul public / transportul public local., etc. 
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- Regulament de organizare și funcționare a serviciului, aprobat de Consiliul Local. 

- Stabilirea modalității de gestiune; 

- Stabilirea indicatorilor de performanță ai serviciului. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta 

lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general 

cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la:  

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea și epurarea apelor uzate; 

c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; 

d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 

e) salubrizarea localităților; 

f) iluminatul public; 

g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale, precum 

și altele asemenea; 

h) transportul public local.  

 

Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au 

următoarele particularități:  

a) au caracter economico - social; 

b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică; 

c) au caracter tehnico - edilitar; 

d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu; 

e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol; 

f) presupun existența unei infrastructuri tehnico - edilitare adecvate; 

g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene; 

h) sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale; 

i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență; 
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j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și 

funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept 

privat; 

k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului &quot;beneficiarul plătește&quot;; 

l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate 

sau taxe speciale.  

 

Organizarea, exploatarea și gestionarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure:  

a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor 

contractuale; 

b) sănătatea populației și calitatea vieții; 

c) protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor; 

d) funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și 

eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător 

parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile 

de exploatare și cu regulamentele serviciilor; 

e) introducerea unor metode moderne de management; 

f) introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, 

programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice; 

g) dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților 

administrativ - teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu 

reglementările specifice în vigoare; 

h) informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii; 

i) respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea 

și reglementarea ariilor de monopol. 

 

Consiliul local adoptă hotărâri în legătură cu:  

a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor 

de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum 

și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 
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b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico - edilitare, în scopul realizării 

acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico - 

socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 

c) asocierea intercomunitară în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în 

interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea 

obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice; 

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare 

sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării 

acestora; 

e) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea 

metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice împreună cu autoritățile de reglementare 

competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul 

serviciilor comunitare de utilități publice; 

f) participarea unităților administrativ - teritoriale la constituirea capitalului social al unor 

societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes 

local, intercomunitar sau județean, după caz; 

g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții 

în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente; 

h) garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de 

utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico - edilitare 

aferente serviciilor; 

i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor 

de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile 

de utilități publice, pe baza regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru și a 

contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și 

aprobate de autoritățile de reglementare competente; 

j) stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu 

respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare 

competente; 
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k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de 

utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de 

reglementare competente; 

l) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol; 

m) protecția și conservarea mediului natural și construit. 

 

Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de utilizatorii serviciilor 

de utilități publice:  

a) să asigure gestionarea și administrarea serviciilor de utilități publice pe criterii de 

competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și 

respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a 

gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe; 

b) să elaboreze și să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor 

de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale; 

c) să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico - edilitare aferente 

sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru 

activitățile și serviciile poluante; 

d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii tehnico - edilitare aferente 

serviciilor; 

e) să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a 

modalităților de organizare și funcționare a serviciilor; 

f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra 

politicilor de dezvoltare a acestora; 

g) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre 

părți; 

h) să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților 

asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea 

indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor 

conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, 

respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau 
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a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ - 

teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, 

asigurarea protecției utilizatorilor. 

 

Autoritățile administrației publice locale au, în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice, 

următoarele drepturi:  

a) să stabilească cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile 

publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

b) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire 

la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau 

privată a unităților administrativ - teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului; 

c) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu 

utilizatorii serviciilor; 

d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de 

utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de 

reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială; 

e) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de 

utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii 

de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 

f) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de 

performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor; 

g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și 

tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, 

să solicite avizul autorităților de reglementare competente. 

 

Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de operatorii 

furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice:  

a) să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara 

de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat; 

b) să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial; 
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c) să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a 

serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a 

gestiunii serviciului; 

d) să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico - edilitare aferente serviciilor, 

corespunzător clauzelor contractuale; 

e) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-

financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.  

 

Gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și 

administrare a serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora în condițiile stabilite 

de autoritățile administrației publice locale. Aceasta se realizează în următoarele modalități:  

a) gestiune directă - este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, 

în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită 

nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea 

și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. Gestiunea directă se realizează 

prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-

teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale 

acestora;  

b) gestiune delegată - autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după 

caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau 

mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii 

privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în 

continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități 

publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilități publice aferente 

serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata 

aceste sisteme. 

 

Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, ai serviciilor 

de utilități publice:  
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a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari; 

b) operatorii economici; 

c) instituțiile publice.  

Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi:  

a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciile de utilități publice, în condițiile 

contractului de furnizare/prestare; 

b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de furnizare/prestare, 

despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin 

nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii 

inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele 

tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităților administrației publice locale competente sau, după caz, asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice orice 

deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând 

înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor; 

d) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate; 

e) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea 

intereselor proprii; 

f) să primească și să utilizeze informații privind serviciile de utilități publice care îi vizează; 

g) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale 

reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și 

reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciilor de utilități publice; 

h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, 

autorităților administrației publice centrale sau locale, asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ori instanțelor 

judecătorești, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori 

indirect. 

 

Utilizatori ai serviciilor de utilități publice, în principal, următoarele obligații:  

a) să respecte normele de exploatare și funcționare a sistemelor de utilități publice; 
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b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării 

serviciilor pentru execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere 

și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 

c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate; 

d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare, al utilajelor 

de intervenție pentru stingerea incendiilor, precum și al utilajelor operatorilor, necesare 

desfășurării activității specifice serviciilor de utilități publice în spațiile ori pe suprafețele 

de teren deținute cu orice titlu, pe trotuarele și aleile din jurul imobilelor, indiferent de 

titularul dreptului de proprietate sau de administrare; 

e) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în 

vigoare. 

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau 

tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de 

la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:  

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 

b) asigurarea rentabilității și eficienței economice; 

c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii 

publice de interes general; 

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Servicii publice E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE 

 

P.O. SP. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Servicii 

publice 
Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Membru Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Servicii 

publice 
Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activitatile desfasurate pentru serviciile publice constituite la nivelul comunei. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de prestare a 

serviciilor publice de utilități. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Servicii de utilități publice, asigură necesitățile colectivităților locale, cu privire la:  

 alimentarea cu apă / canalizarea și epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; 

 producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 

 salubrizarea localităților; 

 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale, precum 

și altele asemenea; 

 transportul public local.  

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare a domeniului public si privat al comunei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură / Patrimoniu; 

- Compartiment Buget / finanțe / contabilitate; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51 / 2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea 241 / 2006 privin serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 

- Legea nr. 101 / 2006 privind serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 230 / 2006 privind serviciului de iluminat public; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

 delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate 

administrativ - teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în 

condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera 

serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui 

serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu - zisă a 

serviciului/activității, concesionarea sistemului de utilități publice aferent 

serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a 

administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi 

efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ - teritoriale membre, 

în baza unui mandat special acordat de acestea; 

 licență - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care 

se recunosc calitatea de operator de servicii de utilități publice într-un domeniu 

reglementat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități 

publice; 

 operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, 

într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența și capacitatea, 

recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din 

România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o 

activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea 
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serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de 

utilități publice aferent acestuia/acesteia; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea 

ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum 

și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale aferente sistemelor de utilități 

publice. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Regulament de organizare și funcționare a serviciului. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Hotărâri ale Consiliului Local de înfiinațare a serviciului. 

-  Regulament de organizare și funcționare a serviciului, aprobat de Consiliul Local. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

NU ESTE CAZUL 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune 

a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au 
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posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în 

administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele 

și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau 

mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare 

a gestiunii.  

 

Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din 

sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării 

propriu - zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul 

de utilități publice aferent serviciului/activității.  

 

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:  

a. gestiune directă; 

b. gestiune delegată.  

 

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâre a Consiliului 

Local Prisacani, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de 

necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale 

unităților administrativ - teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități 

publice.  

 

 Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de 

gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate 

și aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Prisacani, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu 

caietul de sarcini-cadru ale serviciului.  

 

Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre 

operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, 

care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, 

împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.  
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Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate 

serviciile de utilități publice pot fi:  

a) date în administrare și exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; 

b) puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

  

Bunurile proprietate publică din componența sistemelor de utilități publice sunt supuse 

inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de 

modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori țara 

de origine a operatorilor. 

 

Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități 

publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de autoritățile administrației publice 

locale sau ca participare la constituirea unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, cu capital mixt și nu pot constitui garanții pentru creditele 

bancare contractate de autoritățile administrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, 

imprescriptibile și insesizabile. 

 

Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate 

operatorilor în conformitate cu prevederile legale. 

 

Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare, concesionate sau trecute 

în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul 

de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și 

libere de orice sarcini, unităților administrativ - teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.  
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Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, intrate în portofoliul 

Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului - A.V.A.S., în urma procesului de privatizare, vor fi 

transferate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi. În același termen, bunurile aparținând domeniului public a căror 

valoare a fost inclusă în aceste acțiuni vor fi reintegrate în patrimoniul public al unităților administrativ-

teritoriale. 

Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, intrate în portofoliul 

A.V.A.S. prin preluarea și compensarea creanțelor în acțiuni, precum și creanțele deținute de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală -A.N.A.F. nu pot fi înstrăinate/valorificate decât cu acordul 

autorităților administrației publice locale în coordonarea cărora se află societățile reglementate de Legea 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au drept de preempțiune la 

cumpărarea acțiunilor, respectiv a creanțelor. Noul patronat rezultat este obligat să mențină 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publică timp de 5 ani de la preluarea acestora. Orice 

modificare privind furnizarea/prestarea serviciului respectiv se face numai cu acordul autorităților 

administrației publice locale. 

  

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

GESTIUNEA DIRECTĂ  

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care comunele, își asumă și exercită nemijlocit 

toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de 

utilități publice aferente acestora. 

 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care 

pot fi:  

a. servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri de 

consiliu local; 
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b. societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ - teritoriale, înființate de consiliul 

local.  

 

Consiliul local, poate încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice 

sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de 

delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data 

atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:   

a. unitățile administrativ - teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului 

regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ - teritorială, în calitate 

de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al 

consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor 

strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul 

furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii 

directe;  

b. operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera 

furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public 

general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre 

ale asociației, respectiv a unității administrativ - teritoriale care i-a încredințat gestiunea 

serviciului; 

c. capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de 

unitățile administrativ - teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ - 

teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului 

este exclusă.  

 

În cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de 

delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de 

călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.  
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Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și 

funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Local. 

  

 

GESTIUNEA DELEGATĂ  

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care Consiliul local, atribuie unuia sau mai 

multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare 

a gestiunii.  

 

Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a 

sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a 

administra și de a exploata aceste sisteme.  

 

Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și 

exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte 

dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico - economice și de eficiență a 

costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. 

 

Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de Consiliul 

Local și se semnează de primar, în numele și pe seama comunei 

  

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi:  

a) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu capital social mixt.  

 

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează 

serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico - edilitare aferente 
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acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de 

autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale. 

 

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care comuna, 

individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile 

prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe 

riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice 

ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de 

a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul 

unei redevențe, după caz.  

 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:  

a. contract de concesiune de servicii; 

b. contract de achiziție publică de servicii.  

 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:  

a. caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

b. regulamentul serviciului; 

c. inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților 

administrativ - teritoriale, aferente serviciului; 

d. procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); 

e. indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.  

 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:  

a. denumirea părților contractante; 

b. obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice ce 

urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum 

sunt prevăzute în legile speciale; 

c. durata contractului; 

d. aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 
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e. drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului 

și la sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de 

serviciu public; 

f. modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune; 

g. natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 

h. sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, 

precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a 

acestora; 

i. indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de 

monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;  

j. prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii 

furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare 

și modificare a acestora; 

k. compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, 

cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și 

modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;  

l. modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau 

delegatarului, după caz;  

m. nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării 

pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată 

cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al 

populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu 

pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași 

metodologie de calcul; 

n. garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și 

de executare a acesteia;  

o. răspunderea contractuală;  

p. forța majoră; 

q. condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; 
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r. condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a 

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile 

realizate;  

s. menținerea echilibrului contractual; 

t. cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;  

u. forța de muncă; 

v. alte clauze convenite de părți, după caz.  

 

Cesiunea sau novația contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, 

fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu 

aprobarea Consiliului local. 

 

Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera 

serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare 

furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice 

delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.  

 

Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru 

serviciile de utilități publice se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după 

caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.  

 

Existența garanțiilor profesionale și financiare ale operatorilor, precum și indicatorii de 

performanță și nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiții de calitate și 

cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a 

gestiunii. 

 

Operatorii nou-înființați pot fi admiși într-o procedură de atribuire a unui contract de delegare a 

gestiunii în aceleași condiții ca și societățile existente. 

  

Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o 

informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a 
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procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu proiectul 

contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii la acestea.  

  

În cazul gestiunii delegate, autoritățile locale, în conformitate cu competențele ce le revin, 

potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a 

serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația 

de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, 

respectiv:  

a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, 

inclusiv în relația cu utilizatorii; 

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau 

modernizare a sistemelor de utilități publice; 

e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile 

de utilități publice.  

 

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a 

gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata 

maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin 

contractul de delegare.  

 

În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt 

membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 

ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de 

gestiune a serviciilor publice, după caz.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Servicii publice E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

CONSUMUL DE APĂ 

 

 

P.O. SP. 03 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018  

1.2. Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe  Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. nr. Funcţia 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Stanciu Ghiorghe  16.04.2018  

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

 Scopul procedurii este să asigure citirea lunară a consumului de apa, facturarea lunară a 

consumului de apa, pe baza indexilor afișați de contoare,  emiterea facturilor către toți beneficiarii 

branșați, care înregistrează consum de apă potabilă și urmărirea lor la încasare. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie urmărirea și îmbunătățirea activității de facturare și 

încasare a alimentării cu apă. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Activitățile vizate de prezenta procedură sunt: 

 Citirea aparatelor de măsurare a consumului de apă 

 Emiterea facturilor pentru cantitățile livrate / serviciile prestate; 

 Urmărirea și încasarea facturilor. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea specifică serviciului public de apă. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Serviciul public de alimentare cu apă. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 51 / 2016 - serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 65 / 2007 rivind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 89 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

 apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;  

 autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C;  

 acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă de a se branşa/racorda şi de 

a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;  

 acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare 

pentru utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul 

utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă; 

 branşament de apă - partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua 

publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul 

deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate, şi când condiţiile tehnice nu permit altă 

soluţie, se poate admite alimenatarea mai multor utilizatori, prin acelaşi branşament. 

Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament şi contorul, aparţin reţelei publice 

de distribuţie, indiferent de modul de finanţare al execuţiei;  

 cămin de branşament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând 

sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul 

aferent acestuia;  

 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 
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este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat 

la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.  

 contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru 

relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;  

 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 său 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;  

 imobil - orice clădire său 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;  

 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se 

stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;  

 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;  

 infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine 

domeniului public său privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic 

al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;  

 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;  

 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 înlătură cauzele care au condus 

la apariţia incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă, se repară sau se înlocuieşte 

instalaţia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale 
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sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări 

normale;  

 operator - persoană juridică română 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 asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi  

 reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din reţea de 

conducte cuprinsă între staţia de tratare şi rezervoare.  

 reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 

de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi 

utilizatori independenţi;  

 serviciu de alimentare cu apă  - 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 

suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;  

 utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

SERVICII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

CONSUMUL DE APĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. SP. 03 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

55 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Măsurarea cantităților de apă preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de 

alimentare cu apă, sub formă de apă potabilă, apă brută sau apă industrială, este obligatorie. Aceasta se 

realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor a echipamentelor de 

măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea 

de reglementare competentă. 

 Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea operatorului, 

iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte și aval 

corespund sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator. 

 Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăși consumul stabilit în regim paușal 

prevăzut de actele normative în vigoare. 

 

8.2. Documente utilizate  

- procese verbale de citire; 

- fișe de urmărire a înregistrărilor contoarelor; 

- note de constatare pentru diferite situații; 

- tabel centralizator cu citirea contoarelor; 

- alte documente. 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : materiale și echipamente specifice, calculatoare, internet, birotica, 

consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său. 

Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentantului Operatorului, care 
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efectuează citirea periodică a aparatului de măsură, respectiv operaţiunea de debranşare/rebranşare a 

contorului în caz de neplată a facturilor de apă şi de canalizare.  

 

 Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii 

fizice a căminului de apometru, a contorului/aparatului de măsură de apă şi a vanelor ce echipează 

branşamentul, dacă acestea se află pe proprietatea sa.  

 

 Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor/aparat de măsura al cărui sigiliu a fost rupt şi care a 

fost deschis sau demontat ori a cărei deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcţionări 

anormale în condiţii de îngheţ, incendiu, şocuri exterioare, furt, etc., sunt efectuate de Operatorul 

serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului dacă se constată vina acestuia.  

 

 Verificarea modului de funcţionare a contorului de apă (aparatului de măsură) se efectuează ca 

obligaţie legală a operatorului la termenul de expirare a verificării metrologice sau la solicitarea scrisă 

a utilizatorului.  

 În caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi anunţat prin 

afişare la imobilul în cauză, asupra datei şi orei la care se efectuează operaţiunea. În cazul în care 

utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data şi ora anunţate, operatorul va transmite, prin 

procesul verbal redactat la înlocuirea contorului, datele despre indexul vechi, indexul nou, seria 

contorului şi seria sigiliului.  

 

 Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii modului de funcţionare 

a contorului de apă contra cost. Verificarea modului de funcţionare a contorului de apă se efectuează 

numai pe standuri de verificare autorizată.  

  

 Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului, iar contorul este în termenul legal de 

funcţionare, respectiv se constată că acesta funcționează în parametrii corespunzători aprobării de model 

şi clasă de precizie, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, montare şi 

demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar cheltuielile revin operatorului serviciului, care 

procedează de asemenea, şi la o rectificare a facturilor, luând în calcul, pentru luna în care a fost depusă 
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reclamaţia o diminuare/majorare a consumului în raport de cantitatea ce rezultă din fişa de măsurători 

metrologice.  

 

 Montarea apometrului se va face la toţi utilizatorii casnici existenţi ca o obligaţie a operatorului, 

pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.  

 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branșamentul său. 

Cantitățile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branșament. 

 Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora, stabilirea 

consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apă în sistem paușal. 

  

 Citirea se poate realiza de către proprietar, caz în care reprezentantul operatorului, are obligaţia 

de a centraliza datele şi a face verificări privind corectitudinea datelor transmise cel puţin trimestrial. În 

acest caz, utilizatorul are obligația de transmitere a indecșilor prin mijloace puse la dispoziție de 

operator. 

 

 Citirea indecşilor aparatelor de măsură de reprezentanti ai operatorului serviciului de alimentare 

cu apa, împreună cu proprietarul spaţiului cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie. 

 Valorile citite la fiecare repartitor se trec într-un tabel care va cuprinde: 

a) data; 

b) numărul imobilului sau denumirea spaţiului comun; 

c) numele proprietarului; 

d) valorile indecşilor; 

e) starea sigiliilor; 

f) starea instalaţiei sanitare interioare, cu menţionarea eventualelor defecţiuni; 

g) semnătura de confirmare a proprietarului. 

 

 In situatia in care se constata ruperea sigiliului sau a inelului de siguranta la unul dintre contoare, 

utilizatorul va fi impus la plata unei cantitati reprezentand de 5 ori consumul in pausal pentru fiecare 
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persoana. In lunile urmatoare imobilul respectiv va fi considerat necontorizat daca nu procedeaza 

verificarea si sigilarea contoarelor gasite in neregula, consum ce nu se va adauga la index. 

 

 Spaţiul cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie se consideră ca fiind fără repartitoare de 

costuri şi în cazul în care timp de trei luni nu se permite citirea repartitoarelor, consumul alocat după 

această perioadă este in sistem pausal, consum ce nu se adauga la index. 

 

 Consumul in sistem paușal reprezinta un consum lunar de 5,1 mc/persoana/luna pentru apa rece.  

 

 La 30 zile dupa expirarea termenului de valabilitate metrologica daca nu s-a facut verificarea 

contoarelor de apartament, imobilul respectiv va fi considerat necontorizat, chiar daca are numai un 

contor expirat.  

 

 Daca se constata ca montajul este executat incorect se procedeaza la atentionarea proprietarului 

si pana la remedire consumul inregistrat de aparatele respective se dubleaza, consum ce nu se adauga la 

index.  

 

 Daca se constata sustrageri de apa (necontorizate), imobilul respectiv se considera necontorizat 

pana la remedirea improvizatiei, iar consumul va fi considerat de 5 ori consumul in pausal pentru fiecare 

persoana din imobil, consum ce nu se adauga la index.  

 

 Daca un proprietar nu admite accesul reprezentantului operatorului de servicii pentru verificare 

sau citire contoare, imobilul respectiv se considera necontorizat.  

 

 Orice sesizare legata de modul de stabilire a consumurilor, de elementele care stau la baza 

stabilirii consumurilor, se ia in calcul din luna imediat urmatoare sesizarii (in conditiile in care sesizarea 

este indreptatita).  

  

 In situatia in care intr-o luna nu se efectueaza citirea contoarelor din apartament proprietarii 

nefiind prezenti in luna respectiva consumul va fi estimat, ca fiind egal cu consumul lunii precedente.  

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

SERVICII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

CONSUMUL DE APĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. SP. 03 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

59 

 Dacă din motive întemeiate proprietarul spaţiului cu destinaţie de locuinţă nu poate efectua 

citirea sau nu poate asigura accesul în perioada stabilită pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru 

apă, se ia în considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca 

regularizarea să se facă luna următoare.  

 

 Contravaloarea consumului de apă se încasează de la utilizatorul individual pe bază de factură; 

factura reprezintă documentul de plată emis de către operator, în conformitate cu legislaţia fiscală în 

vigoare. 

 Facturarea se va face lunar, în conformitate cu cantităţile de apă stabilite, facturile fiind 

comunicate de către proprietari / utilizatori, prin reprezentanții operatorului pe bază de tabel cu 

semnătură sau prin poştă. Tarifele pentru livrarea apei sunt cele aprobate legal la data facturării. 

 

 In facturi sunt inscrise date referitoare la soldul inregistrat de titularul respectiv la data emiterii 

facturii, cantitatea de apă inregistrata la limita de proprietate, data efectuarii urmatoarei citiri, etc..  

 

 Dupa finalizarea emiterii facturilor pentru fiecare categorie de consumatori in parte, se anexeaza 

la facturi documentele justificative si se cupleaza toate facturile (apă, penalizari) pentru acelasi 

consumator. 

 

 Operatorul are obligația să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost 

efectuată. 

 

 Operatorul are dreptul să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de 

alimentare cu apă, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu și-au achitat facturile pe o perioadă 

mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu 

respectă clauzele contractuale. Aceleași măsuri, inclusiv desființarea branșamentelor/racordurilor, se 

pot lua față de utilizatorii clandestini, dacă aceștia nu au îndeplinit condițiile impuse de operatori 

pentru intrarea în legalitate. 
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 Utilizatorul este obligat să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 

15 zile de la emiterea facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage 

după sine penalități de întârziere, după cum urmează:  

a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor 

bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 

b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței; 

c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al 

operatorului. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Serviciu de 

alimentare cu apă 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

MONITORIZAREA PIERDERILOR 

 

 

P.O. SP. 04 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018  

1.2. Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Funcţia Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Stanciu Ghiorghe  16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activităţile desfăşurate pentru monitorizarea pierderilor de apa  din sistem, a 

evenimentelor nedorite - incidente si avarii, din instalatiile apartinand sistemului de alimentare cu apa 

pentru fiecare statie de apa/localitate. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie urmărirea și îmbunătățirea sistemului de alimentare 

cu apă a localităților, în vederea eliminării pierderilor și / sau evitării posibilelor avarii. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Activitățile din rezenta procedură vizează monitorizarea pierderilor din sistem și / sau ca 

urmarea urmare a unor incidente sau avarii produse în sistemul de alimentare cu apă. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea serviciului de alimentare cu apă. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Serviciul public de alimentare cu apă; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 51 / 2016 - serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 65 / 2007 rivind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 89 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

 apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;  

 autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C;  

 acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă de a se branşa/racorda şi de 

a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;  

 acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare 

pentru utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul 

utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă; 

 branşament de apă - partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua 

publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul 

deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate, şi când condiţiile tehnice nu permit altă 

soluţie, se poate admite alimenatarea mai multor utilizatori, prin acelaşi branşament. 

Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament şi contorul, aparţin reţelei publice 

de distribuţie, indiferent de modul de finanţare al execuţiei;  

 cămin de branşament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând 

sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul 

aferent acestuia;  

 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 
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este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat 

la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.  

 contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru 

relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;  

 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 său 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;  

 imobil - orice clădire său 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;  

 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se 

stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;  

 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;  

 infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine 

domeniului public său privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic 

al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;  

 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;  

 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 înlătură cauzele care au condus 

la apariţia incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă, se repară sau se înlocuieşte 

instalaţia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale 
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sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări 

normale;  

 operator - persoană juridică română 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 asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi  

 reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din reţea de 

conducte cuprinsă între staţia de tratare şi rezervoare.  

 reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 

de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi 

utilizatori independenţi;  

 serviciu de alimentare cu apă  - 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 

suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;  

 utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Problema controlului, reducerii sau menţinerii în limite rezonabile a pierderilor de apă din 

sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activităţii serviciului de alimentare cu apă, 

întrucât influenţează direct performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii.  

 

8.2. Resurse necesare 

8.2.1. Resurse materiale : materiale și echipamente specifice, calculatoare, internet, birotica, 

consumabile; 

8.2.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.2.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.3. Modul de lucru 

8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Pierderile de apă în rețea se consideră ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea 

totală intrată în sistemul de distribuție, respectiv sub 5% din cantitatea totală intrată în sistemul de 

aducțiune. 

 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%. 

 

 

8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Lucrările de întreţinere ale serviciului de alimentare cu apă se fac punctual, ca urmare a 

rezultatului inspecţiei sau după un plan anual de întreţinere astfel: 

a. se verifică şi se corectează funcţionalitatea tuturor armăturilor, căminelor - semestrial; 

b. se curăţă şi se înierbează zonele de protecţie sanitară - anual; 

c. se etanşează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, 

supratraversări, elemente de semnalizare - anual; 

d. se verifică subtraversările de drumuri - săptămânal; 

e. se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări - lunar; 
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f. se verifică pierderile de apă pe tronsoane - săptămânal; 

g. se detectează eventuale branşări neautorizate - lunar; 

 

 Măsurarea debitelor pe rețeaua de distribuție 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. În 

lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru 

a reduce influența decalajelor între citirea contoarelor de branșament, dacă toate branșamentele sunt 

contorizate. 

 

 La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apă se va face comparația cu 

costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care să fie adusă cantitatea de apă pierdută. 

  

 In vederea stabilirii procentului de pierderi de apa si a determinarii cauzelor acestora, se vor 

asigura aparate de masura ale debitelor in diverse puncte cheie ale retelelor. In punctele in care nu sunt 

inca instalate debitmetre, se va asigura efectuarea masuratorilor prin instalarea de debitmetre portabile. 

Astfel, se vor inregistra volumele de apa livrate si se vor compara volumele de apa facturate respective. 

 

 In evaluarea pierderilor, trebuiesc avute in vedere urmatoarele categorii de consum : 

• Consum autorizat nefacturat - reprezinta apa furnizata fizic la consumatorii autorizati, dar 

nefacturata. Ca rezultat, aceast volum de apa nu este reflectat in iesirea sistemului. 

• Consum contorizat nefacturat – se regaseste ca volum la consumatori care au contor, dar 

care, in urma unei intelegeri cu utilitatea de apa, nu platesc apa consumata; 

• Consum necontorizat si nefacturat - este reprezentat de apa utilizata chiar de catre operator 

pentru spalari de retele, apa utilizata de catre departamentul de pompieri pentru stingerea 

incendiilor, apa folosita pentru curatarea strazilor, etc.  

 

 Cauze potentiale ale consumului neautorizat sunt: 

o bransamente neinregistrate;  

o bransamente ilegale; 

o apometre falsifícate. 
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 Pierderile sistemului de alimentare cu apă sunt : 

a. Pierderi tehnologice: 

- pierderi rezultate din deznisiparea puturilor; 

- pierderi rezultate din procesul de tratare – acestea pot fi reduse prin recircularea apei cu 

namol rezultate din treapta de decantare si filtrare (spalarea filtrelor); in acest sens este 

necesar un calcul tehnico economic valoare investitie/volum de apa recuperata si introdusa 

in circuit (in treapta de decantare, in scopul eliminarii suspensiilor); 

- pierderi rezultate din curatarea/spalarea conductelor sau constructiilor verificate; 

- volum de apa utilizat de catre departamentul de pompieri pentru stingerea incendiilor, 

udarea spatiilor verzi; 

b. Pierderi aparente: 

- pierderi cauzate de erorile de masurare si prelucrare a datelor. Erorile de masurare pot fi 

evaluate prin verificarea contoarelor fata de criterii privind dimensionarea, vechimea si tipul 

contoarelor, in scopul constituirii unei politici si a unui program de contorizare. Nivelul 

erorilor provenind din prelucrarea datelor, poate fi identificat prin auditarea proceselor si 

remedierea deficientelor prin revizuirea procedurilor si instruirea personalului. Operatorul 

trebuie dotat cu un serviciu autorizat de verificare si esalonare a aparatelor de masura a 

debitelor; 

- consum neautorizat  -  reprezentat de bransamente ilegale si furturi. 

c. Pierderi reale  sunt de doua categorii:  

- cele care nu pot fi evitate si 

- cele potential recuperabile: 

• pierderi rezultate pe conductele de transport/retele de distributie/bransamente, 

constructii anexe, exfiltratii din peretii rezervoarelor; 

• evacuari necontrolate prin conductele de preaplin.  

 

 Exista mai multi factori care influenteaza pierderile din sistemele de distributie, dupa cum 

urmeaza: 

 Presiunea 

 Cresteri de presiune de doar cativa metri coloana de apa (<0.5 barr) pot duce la cresteri 

semnificative ale pierderilor in sistem si la cresterea frecventei avariilor. Presiuni mai mari, in general 
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duc la aparitia timpurie a pierderilor ascunse. Invers, o scadere a presiunii sistemului va duce la 

reducerea pierderilor. Socurile de presiune cauzate de pornirea sau oprirea unei pompe sau manevrarea 

prea rapida a unei vane pot duce la depasirea presiunilor proiectate ale sistemului, generand astfel avarii. 

Ciclurile de presiune in pompe, osciland in jurul punctelor de sarcina, sau vanele de reducere a presiunii 

prost intretinute pot duce la oboseala conductelor si la aparitia avariilor. Acest lucru este valabil in 

special la sistemele cu conducte din materiale plastice 

 

 Miscari ale solului 

 Printre cauzele miscarilor solului sunt modificarile de umiditate mai ales in solurile argiloase, 

schimbarile de temperatura, ridicarile din cauza inghetului si scufundarile. Aceste miscari pot duce la 

spargerea conductelor, la deplasarea imbinarilor sau la aparitia unor concentratii locale de tensiune in 

conducte sau in armaturi, care duc in final la ruperea acestora. 

 

 Deteriorarea conductelor 

 Cea mai grava problema este coroziunea interna sau externa a conductelor si armaturilor din 

metal. Coroziunea interna este in general mai severa in zonele cu apa cu duritate scazuta. In timp, apar 

noduli pe peretii conductelor. Acesti noduli, care duc in timp la incrustatii, cauzeaza ciupirea suprafetei 

interne, care se poate transforma in cele din urma in gauri sau chiar in aparitia unor fisuri longitudinale 

sau transversale in conducta. 

Coroziunea exterioara apare din diverse cauze, printre care diferentele de aerare in sol, coroziunea 

bimetalica, variatii ale concentratiei de saruri dizolvate in sol, activitatea microbiologica si pamantul 

contaminat din solurile poluate. Consecintele coroziunii externe sunt similare celei interne. 

Corodarea conductelor din beton sau azbociment poate fi cauzata de soluri sau ape cu continut ridicat 

de sulfati. 

 

 Slaba calitate a materialelor si a executiei 

 Pierderile generate din aceasta cauza afecteaza atat conductele si armaturile operatorului cat si 

pe cele ale clientului. Este important sa se stabileasca standarde corespunzatoare pentru materialul 

conductelor si sa se supravegheze corect instalarea acestora, inclusiv pregatirea santurilor. Orice 

conducta trebuie testata inainte de a fi darta in functiune, pentru a se descoperi eventualele defecte. De 

asemenea, materialele trebuie manevrate cu grija si depozitate corespunzator. Personalul OR si al 
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contractorilor angajati in lucrari de reparatii ale retelelor ar trebui sa beneficieze de instruri continue 

pentru a se asigura adoptarea celor mai bune practice si proceduri. 

 

 Caracteristicile solului 

 Un factor important care afecteaza durata pierderilor ascunse (scurgeri) este permeabilitatea 

solului in care sunt pozate conductele. In unele soluri, apa din scurgerile subterane poate apare la 

suprafata destul de repede, in timp ce in alte soluri cum ar fi cele calcaroase, aceste scurgeri pot dura un 

timp nedefinit, fara sa apara vreodata la suprafata. 

 

 Incarcarile din trafic 

 Efectele vibratiilor si a traficului greu in unele zone, pot avea un impact semnificativ asupra 

nivelului pierderilor. La instalarea de conducte in zone intens circulate, trebuie acordata o atentie 

speciala selectarii celui mai potrivit material pentru conducte si refacerii santurilor. 

  

 Principalele metode pentru controlul scurgerilor vizibile si invizibile in sistemele de 

distributie sunt: 

 Controlul presiunii 

 Reducerea pierderilor prin controlul presiunii este probabil cel mai rapid si simplu mod de 

reducere a pierderilor vizibile si invizibile intr-un sistem si nu implica localizarea pierderilor. Exista 

diverse metode de reducere a presiunii, printre care: 

 

 Montarea de vane sau zonarea 

 Este probabil cel mai simplu si ieftin mod de reducere a presiunii, dar are limitari in utilizare. 

Practic implica inchiderea sau strangularea vanelor in sistem avand ca efect reducerea capacitatii de 

transport in retea, sau mutarea unei zone pe alimentare la o presiune mai scazuta. Aceasta metoda este 

opusa modului normal de operare al sistemelor din Romania, unde sistemele sunt operate deschise, 

pentru a asigura o flexibilitate maxima in operare. Trebuie acordata o atentie deosebita la stabilirea 

marimii zonelor, pentru fi siguri ca necesarul pentru stingerea incendiilor si pentru reumplerea 

sistemului dupa o avarie majora pe o magistrala, sunt acoperite. 
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 Reducerea inaltimii de pompare 

 Aceasta tehnica are aplicabilitate limitata, dar merita sa fie folosita acolo unde cererea de apa 

intr-o zona s-a redus, din cauza inchiderii industriei grele si a consumului redus pe cap de locuitor. 

Beneficiile vor consta in reducerea costurilor cu energia consumata la statiile de pompare datorita 

presiunilor si debitelor mai scazute, precum si in volumul de pierderi (scurgeri) mai reduse in retea. 

Pentru a beneficia din plin de reducerile costului cu energia, echipamentele de pompare trebuie 

redimensionate, sau rototoarele pompelor centrifuge trebuie modificate. Daca nu exista fonduri 

disponibile pentru aceasta, pot fi obtinute beneficii din reducerea pierderilor prin strangularea vanelor 

de pe refularea statiilor de pompare. 

 

 Vane de reducere a presiunii (PRV) 

 Folosirea vanelor de reducere a presiunii este cea mai uzuala metoda de scadere a presiunii in 

retelele de distributie, reducand astfel si nivelul de pierderi. Sunt disponibile diverse tipuri: vane care 

produc o presiune diferentiala constanta intre intrare si iesire, vane care furnizeaza o presiune constanta 

in aval si cele care produc o presiune variabila in aval permitand scaderea presiunii pe timpul noptii. 

Desi aceste PRV-uri sunt adaptabile, ele sunt in acelasi timp si sensibile in operare si se defecteaza usor 

din cauza blocarii aerului in interior. Din acest motiv trebuie verificate regulat si prevazute cu bypass 

(conducta de ocolire). 

 

 Masurarea pierderii de apa este o metoda care izoleaza sectiuni din reteaua de distributie prin 

vane de separare inchise, astfel incat zona este alimentata printr-o singura conducta. Un sector de 

pierderi numara intre 1000 si 3000 de proprietati in zona urbana. In zona rurala, dimensiunea unei arii 

masurate depinde de configuratia retelei. Ideal, un sector de pierderi trebuie alimentat timp de 24 de ore 

pentru a se culege informatii despre debitele de varf, medii si de noapte. Masurarea pierderii prezinta si 

avantajul de a reduce la minim lucrarile remunerate suplimentar pe timpul noptii, efectuate de echipele 

de detectare / localizare a pierderilor. Trebuie in acelasi timp recunoscut ca debitul poate fi distorsionat 

la crearea unui sector de pierderi, din cauza modificarii profilelor normale de consum si a faptului de 

presiunile de lucru sunt in general mai mici. In plus, crearea unui sector de pierderi poate provoca 

reclamatii in legatura cu presiunea scazuta a apei si poate cauza colorarea temporara a apei furnizate. 

Debitmetrele pentru masurarea pierderilor de apa pot fi fie instalatii fixe permanente pe un bypass sau 

unitati mobile conectate la retea printr-un hidrant / vana / sistem de hidranti. Indiferent care varianta 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

SERVICII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

MONITORIZAREA PIERDERILOR 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. SP. 04 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

80 

este aleasa, printr-o selectie atenta a locatiei debitmetrului, un sector de monitorizare a pierderilor poate 

fi masurat cu un singur debitmetru. 

 Fiecare sector de pierderi trebuie sa fie prevazut cu un identificator unic, fiind necesare 

urmatoarele date: 

• Numarul total de proprietati; 

• Numarul de proprietati contorizate si necontorizate; 

• Utilizatorii necasnici si profilele de consum; 

• Consum mediu zilnic; 

• Debite minime pe timp de noapte; 

 Va fi necesara in plus verificarea vanelor folosite pentru testarea in trepte si elaborarea planurilor 

zonei pentru fiecare sector care sa indice urmatoarele: 

• Dimensiunea, dispunerea si locatia tuturor conductelor principale; 

• Instalarea contoarelor; 

• Toate vanele, inclusiv vanele de limita de zona care izoleaza districtul, vane de linie 

care se inchid pentru crearea unui debit unidirectional in conductele principale si 

vanele care se vor opera la testarea in trepte. Fiecarei vane i se va aloca un numar 

unic si directia de operare; 

• Consumatorii comerciali. 

 Dupa stabilirea districtelor de pierderi, este necesar sa se stabileasca procedurile 

corespunzatoare. Metoda preferata este inspectarea in detaliu a intregului sector prin tehnici de sondare 

si repararea imediata a tuturor pierderilor ascunse, apoi stabilirea debitului minim de noapte. Din nou, 

acesta poate necesita ajustare in functie de sezonalitate, dar va fi declansatorul principal pentru 

activitatea de detectare a pierderilor. In cazul in care consumatorii comerciali folosesc apa pe timp de 

noapte, acestia trebuie izolati pentru determinarea debitului minim pe timp de noapte sau trebuie citite 

contoarele acestora si debitul de noapte trebuie scazut corespunzator. 

  

 Monitorizarea districtelor de pierderi trebuie facute intre trei si sase luni in functie de forta de 

munca disponibila. Detectarea pierderilor se va face atunci cand pragurile pentru debitele de noapte vor 

fi depasite.  
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MODALITĂȚI DE DETERMINARE ȘI / SAU ELIMINARE A PIERDERILOR  

1. Montarea de debitmetre 

 In general, numarul debitmetrelor care inregistreaza productia de apa este relativ mic, deci 

fiecare dintre ele masoara un volum important de apa. O eroare de masurare a unuia dintre aceste 

dispozitive are un impact major asupra determinarii volumului de furnizat in sistem. 

Nota: Precizia reala a debitmetrelor depinde de multi factori (profil curgere, calibrare, instalare 

debitmetru, mentenanta) si trebuie verificata de la caz la caz.  

 Pentru oricare dintre tipurile de debitmetre este necesara mentenanta cu regularitate pentru a se 

asigura acuratetea citirilor.  

 

2. Determinarea presiunii 

 In mod similar inventarierii punctelor de masura debit, este necesara determinarea punctelor de 

masura presiune din sistemul de alimentare cu apa si a modului de monitorizare a acestora.  

 Este cunoscut faptul ca presiunea in retea are un impact important asupra pierderilor de apa, 

implicit a volumului de apa non-profit. Astfel: 

- Cresteri de presiune de doar cativa metri coloana de apa (<0.5 barr) pot duce la cresteri 

semnificative ale pierderilor in sistem si la cresterea frecventei avariilor;  

- Presiuni mai mari, in general duc la aparitia timpurie a pierderilor ascunse; 

- Scaderea presiunii sistemului poate conduce la reducerea pierderilor; 

- Socurile de presiune cauzate de pornirea sau oprirea unei pompe sau manevrarea prea rapida 

a unei vane pot duce la depasirea presiunilor proiectate ale sistemului, generand astfel avarii. 

Ciclurile de presiune in pompe, osciland in jurul punctelor de sarcina, sau vanele de reducere 

a presiunii pot duce la oboseala conductelor si la aparitia avariilor.  

 Atunci cand o spartura in sistem devine suficient de mare, se inregistreaza o scadere notabila a 

presiunii. Chiar daca o scadere graduala a presiunii in timp este greu de depistat, un numar crescut de 

reclamatii asupra presiunii scazute intr-o anumita zona de retea trebuie sa fie un semnal ca pierderea de 

apa a ajuns la un nivel in care se impun actiuni de remediere. 

 

3. Analiza nivelului de apă din rezervoare 

 Pentru o analiza corecta a volumelor de apa tranzitate prin sistem, sau printr-o anumita zona din 

sistem, in afara inregistrarii debitelor de apa este foarte importanta si inregistrarea si analizarea nivelelor 
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de apa din rezervoare. Astfel, coroborat cu o buna cunoastere a geometriei reale a rezervoarelor se poate 

determina volumul de apa din rezervoare.  

 Astfel, analiza unei zone de retea in care este prevazut si un rezervor de inmagazinare trebuie sa 

tina seama de cresterea / scaderea volumului de apa acumulat, astfel incat acesta sa fie luat in considerare 

in determinarea volumului de apa non-profit. In cadrul programului de mentenanta a rezervoarelor se 

recomanda testarea scaderii nivelului cu rezervorul izolat complet, prin masurarea scaderii nivelului de 

apa intr-o perioada de timp determinata. O scadere a nivelului apei in rezervorul izolat poate semnifica 

pierderi reale de apa la rezervoare prin: 

• Structura rezervorului - diverse fisuri, gauri, etc 

• Sisteme de scurgere: vane, conducte. 

 

4. Monitorizarea furnizarii de apa cu intermitenta 

 Atunci cand furnizarea apei se face cu intermitente si abonatii primesc apa numai cateva ore pe 

zi, apometrele vor inregistra un volum de aer la pornirea furnizarii apei. In plus, cresterea brusca a 

presiunii poate cauza defectiuni ale componentelor apometrului. 

 Apometrele electronice si ultrasonice nu sunt afectate de patrunderea de aer, dar sunt mai 

scumpe. 

 Se recomanda evitarea furnizarii apei cu intermitente, cu impact negativ asupra acuratetii 

inregistratilor apometrelor. 

 

5. Monitorizarea calitatii apei 

 Slaba calitate a apei, rezultata din tratarea insuficienta a acesteia, ori din infiltratii de murdarie 

poate cauza formarea sedimentelor in retele. Aceste sedimente se pot acumula in interiorul apometrelor, 

in special fiind afectate apometrele mecanice. Aceasta acumulare de sedimente din interiorul 

apometrelor conduce la cresterea pierderilor prin frecare, ceea ce conduce la miscare incetinita a 

apometrelor si, implicit, la citiri reduse. 

 

6. Imprecizia apometrelor 

 Imprecizia apometrelor conduce la inregistrarea unor valori diminuate ale consumului de apa, 

rezultand vanzari diminuate si, implicit, reducerea veniturilor. Doar in cazuri rare apometrele 

inregistreaza consumuri superioare celor reale. 
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7. Dimensionarea corecta a apometrelor, mentenanța și inlocuirea lor 

 Apometrele functioneaza intr-o gama definita de debite, avand debitul maxim si minim 

specificat de fiecare producator. Apometre de dimensiuni mari nu vor inregistra debite scazute, atunci 

cand debitul este inferior debitului minim specificat. 

 Folosirea adecvata a tipului si clasei apometrelor : 

o Folosirea apometrelor adecvate contribuie la asigurarea acuratetii inregistrarilor 

volumelor de apa livrate catre consumatori. 

o Apometrele Clasa B – sunt o alegere buna atunci cand calitatea apei este scazuta, intrucat 

sedimentele au un impact redus asupra acestor apometre. 

o Apometrele Clasa D – sunt preferabile in cazul in care calitatea apei este bune, intrucat 

pot contoriza si volume reduse de apa. 

o Apometrele Clasa C – sunt solutia preferata in cele mai multe situatii, intrucat pot masura 

volume scazute mai bine decat cele Clasa B si nu sunt asa de scumpe ca cele Clasa D. 

 Apometrele trebuie instalate in locatii unde pot fi usor verificate, inclusiv de catre cititorii de 

apa. Slaba mentenanta a apometrelor conduce nu numai la incuratetea citirilor, dar si reduce durata de 

viata a apometrelor. 

 Mentenanta apometrelor e esentiala, in special in cazul unei calitati reduse a apei. Acuratetea 

apometrelor mecanice scade in timp, datorita uzurii ce cauzeaza frecari si avand ca rezultat inregistrarea 

unor volume de apa reduse decat cele reale. Uzura apometrelor intervine dupa un anumit numar de ani, 

functie de calitatea producatorului. 

 

8. Rezolvarea problemelor create de falsificarea apometrelor 

o Abonatii pot insera ace, cuie sau alte obiecte in apometre pentru a deranja buna functionare 

a partilor mobile. 

o Unii consumatori pot incerca afectarea citirilor apometrelor prin atasarea unui magnet 

puternic. 

o In alte cazuri, abonatii au incercat fierberea apometrelor de plastic, in incercarea de a topi 

partile de plastic din interior. 

o Marii producatori de apometre au dezvoltat modele noi, menite sa reziste incercarilor de 

falsificare, cu parti nemetalice, geamuri clare din plastic rezistent, si carcase impenetrabile. 
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o Chiar daca sunt mai scumpe, scaderea posibilitatii fraudarii apometrelor conduce la 

reducerea pierderilor comerciale. 

 

9. Bransamente neinregistrate – verificarea sistemului de facturare a consumatorilor 

 Uneori, bransamentele sunt efectuate legal, dar in sistemul de facturare nu este inregistrat noul 

bransament, de aceea consumatorul nu este niciodata facturat. Acesti consumatori neinregistrati pot fi 

detectati in timpul ciclului normal de citiri, cand angajatii operatorului pot identifica apometre care nu 

se gasesc pe listele lor. Pentru fiecare zona de district stabilita, reprezentantii operatorului ar trebui sa 

viziteze toate proprietatile si sa constate daca: sunt inregistrati abonati in sistemul de facturare. Acest 

studiu va include urmatoarele date: adresa, nume proprietar, tip apometru si serie. Se recomanda 

analizarea lunara a consumurilor marilor consumatori pentru a putea detecta anomalii ce pot fi rezultatul 

furtului de apa. In zonele in care se suspecteaza pierderi comerciale insemnate, se pot stabili zone 

temporare de district pentru analizarea debitelor prin activitati standard de monitorizare si evidentierea 

zonelor problematice. 

 

10. Alte elemente  

 Erori din citirea apometrelor - pot surveni din cauza neglijentei, a varstei apometrelor si chiar a 

coruptiei. Cititori incompetenti sau neexperimentati pot citi apometrele incorect sau pot face greseli 

simple. Cadrane murdare, apometre defecte sau blocate pot contribui la erori de citire. Cititorii trebuie 

sa raporteze imediat orice defectiune remarcata si echipa de mentenanta trebuie sa intervina imediat 

pentru remedierea problemei. Aceste erori se pot diminua prin implementarea unui nou sistem de citire 

si facturare. De exemplu, supravegherea cititorilor, rotirea acestora pe diverse rute, verificari punctuale 

vor reduce aceste probleme. 

 Combaterea by-passarii apometrelor - Unii consumatori incearca reducerea sumelor de plata 

prin by-pass-area apometrului, printr-o teava instalata in jurul apometrului. Aceasta teava este ingropata 

de cele mai multe ori si este foarte greu de detectat. Acest tip de consum neautorizat este folosit in 

general de facilitatile industriale sau comerciale, unde numai un volum mic de apa va fi inregistrat de 

apometru, iar restului consumului se va face prin teava de by-pass. Intrucat marii consumatori au 

tendinta de a fura volume importante de apa, vor aparea discrepante in balanta apei. 

 Transferul citirilor in sistemul de facturare - Pot surveni din cauza neglijentei, a varstei 

apometrelor si chiar a coruptiei. Metoda clasica de manipulare a datelor si facturare necesita ca un cititor 
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sa viziteze fiecare proprietate si sa citeasca apometrul. Atunci datele sunt inregistrate manual pe un 

format, aduse inapoi la birou, predate catre departamentul de facturare si tiparite in sistemul de facturare. 

Apoi factura este printata si trimisa catre abonat. In acest fel, o mare varietate de erori pot aparea: cititorii 

noteaza date incorecte, departamentul facturare transfera date incorecte in sistemul de facturare, sau 

factura este trimisa catre o adresa gresita. 

 

Obiectivele activităţii de control pierderi :  

1. Sprijin pentru serviciu în achiziţionarea echipamentelor de detectare a pierderilor; 

2. Sprijin pentru serviciu în înfiinţarea unei echipe specializate de detectare a pierderilor de 

apă; 

3. Pregătirea profesională teoretică şi practică a personalului echipei de detectare a 

pierderilor de apă; 

4. Elaborarea unui manual de detectare a pierderilor; 

5. Dezvoltarea şi agrearea unei strategii de management a pierderilor. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Serviciu de 

alimentare cu apă 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

PUNCTAJE ÎNTRE EVIDENȚA ANALITICĂ ȘI CEA SINTETICĂ 

 

 

P.O. SP. 05 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018  

1.2. Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. nr. Funcţia Nume şi prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Stanciu Ghiorghe  16.04.2018  

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

 Stabilirea  de proceduri si controale interne care sa asigure efectuarea periodica a punctajelor 

intre evidenta contabila analitica si cea sintetica a contului de creante ale serviciului public de alimentare 

cu apa. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

SERVICII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

PUNCTAJE ÎNTRE EVIDENȚA 
ANALITICĂ ȘI CEA SINTETICĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. SP. 05 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

94 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie urmărirea și îmbunătățirea controalelor interne care 

sa asigure efectuarea periodica a punctajelor intre evidenta contabila analitica si cea sintetica a contului 

de creante ale serviciului public de alimentare cu apa. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

-  

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea serviciului de alimentare cu apă. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Serviciul public de alimentare cu apă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

SERVICII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

PUNCTAJE ÎNTRE EVIDENȚA 
ANALITICĂ ȘI CEA SINTETICĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. SP. 05 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

95 

6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 51 / 2016 - serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 65 / 2007 rivind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr. 89 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

 apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;  

 autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C;  

 acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă de a se branşa/racorda şi de 

a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;  

 acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare 

pentru utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul 

utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă; 

 branşament de apă - partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua 

publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul 

deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate, şi când condiţiile tehnice nu permit altă 

soluţie, se poate admite alimenatarea mai multor utilizatori, prin acelaşi branşament. 

Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament şi contorul, aparţin reţelei publice 

de distribuţie, indiferent de modul de finanţare al execuţiei;  

 cămin de branşament - construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând 

sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul 

aferent acestuia;  
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 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 ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat 

la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.  

 contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru 

relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;  

 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 său 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;  

 imobil - orice clădire său 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;  

 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se 

stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;  

 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;  

 infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine 

domeniului public său privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic 

al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;  

 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;  

 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 
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împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determină, se înlătură cauzele care au condus 

la apariţia incidentului sau se asigură o funcţionare alternativă, se repară sau se înlocuieşte 

instalaţia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileşte funcţionarea în condiţii normale 

sau cu parametrii reduşi, până la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionări 

normale;  

 operator - persoană juridică română 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 asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi  

 reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din reţea de 

conducte cuprinsă între staţia de tratare şi rezervoare.  

 reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua 

de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi 

utilizatori independenţi;  

 serviciu de alimentare cu apă  - 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 

suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;  

 utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Conturile sintetice sunt conturile de baza ale contabilitatii, cu ajutorul carora se reflecta 

mijloacele economice, sursele de finantare, procesele economice si rezultatele, grupate dupa 

caracteristicile lor generale. 

          Conturile analitice reflecta concomitent partile componente ale mijloacelor, surselor, proceselor 

si rezultatelor economice respective, dupa insusirile lor specifice. Acestea fac posibila detalierea, 

dezvoltarea pe feluri, pe elemente componente de mijloace, surse, procese si rezultate ale conturilor 

analitice. 

          Un cont sintetic poate fi detaliat in mai multe conturi analitice, in functie de natura mijloacelor, 

proceselor si a rezultatelor economice, dar si de necesitatile de detaliere a continutului elementului 

urmarit cu ajutorul acestuia. 

      Conturile analitice functioneaza dupa aceleasi reguli dupa care functioneaza si contul sintetic de 

care apartin, deoarece in ambele categorii de conturi se inregistreaza acelasi element. Ele reprezintă o 

dezvoltare şi o detaliere a conturilor sintetice. Înregistrarea în aceste conturi se efectuează atât în etalon 

valoric, cât şi în etalon natural. Fiecare cont sintetic este o totalitate de conturi analitice.  

 Evidenţa bazată pe conturile sintetice se numeşte evidenţă sintetică, iar evidenţa bazată pe 

conturile analitice – evidenţă analitică. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

 Documentele care stau la baza relaţiilor economice cu clienţii sunt: contractele ( de furnizare şi 

facturare. 

 Contractele şi facturile se întocmesc la Compartimentul Contabilitate, în două exemplare și se 

semnează de către șef serviciu, contabil șef și client. 

 Evidenţa analitică se ţine în registre de evidenţă (fişe). 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : materiale și echipamente specifice, calculatoare, internet, birotica, 

consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

SERVICII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

PUNCTAJE ÎNTRE EVIDENȚA 
ANALITICĂ ȘI CEA SINTETICĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. SP. 05 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

100 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

 Deoarece conturile analitice sunt conturi dezvoltatoare ale unui cont sintetic, intre acesta si 

conturile analitice se stabilesc urmatoarele corelatii valorice : 

 suma soldurilor initiale ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu soldul initial al 

contului sintetic de care aparin ; 

 suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu rulajul debitor al 

contului sintetic ; 

 suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu rulajul creditor al 

contului sintetic ; 

 suma soldurilor finale ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu soldul final al contului 

sintetic de care apartin. 

 
 În contabilitatea clienţilor, lunar, pentru fiecare client în parte, identificat printr-un cod de abonat 

sau CNP, se înregistrează și se urmăresc realizarea operaţiunile specifice : 

- emiterea facturii, care cuprinde, atât cantitatea de apă consumată și facturată, cât și valoarea 

acesteia; 

- evidența încasărilor de la clienți, atât prin casierie, cât și prin bancă (trezorerie); 

- calcularea penalităţilor de întârziere, conform clauzelor contractuale, precum și emiterea 

facturilor cu penalități de întârziere; 

- Soldul petru fiecare client în parte. 

 

  Persoanele cu atribuţii în evidenţa clienţilor vor verifica în principal şi următoarele corelaţii :  

- fiecare client trebuie să aibă un cod unic de identificare; 

- lunar, pâna la 20 a lunii curente se vor analiza înregistrările din fişele de cont a tuturor 

clienţilor, în vederea depistării unor eventuale erori de înregistrare (citire de apometru, 

verificare metrologică, valoarea facturilor, etc.); 

- cantitatea totală de apă facturată, să corespundă cu cantitatea totală livrată – în situația în 

care sunt neconcordanțe vor fi verificate și analizate cauzele acestora;  
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- lunar se întocmeşte situaţia încasărilor de la clienţi (care trebuie să corespundă cu chitanțele 

emise și cu extrasele de cont) şi se trimit către contabilitate pentru punctaj. 

 
 La sfârșitul fiecărei luni, se vor centraliza toate datele referitoare la clienți, într-o situație care 

va conține : 

- soldul inițial; 

- total facturi debitate (emise); 

- încasările prin caserie sau prin bancă (trezorerie); 

- soldul  de încasat. 

  

 Soldul de încasat, este reflectat în contabilitate, în a fie egal cu soldul debitor al contului 461 din 

contabilitate. 

  

 Contul 461 “Debitori”  

 Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu terțe persoane privind creanțele pe bază 

de titluri executorii, precum și a celor care provin din alte operații. Contul 461 “Debitori” este un cont 

de activ. În debitul contului se înregistrează drepturile instituției publice față de debitori, iar în credit 

sumele încasate, precum și cele scăzute în urma insolvabilității sau prescrierii, potrivit dispozițiilor 

legale. 

 Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori. 

 Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:  

 4611 “Debitori sub 1 an”; 

 4612 “Debitori peste 1 an”. 

 

 

SINTETICUL SOLDULUI DEBITOR AL CONTULUI 461  DIN CONTABILITATE 

=  DREPTURILE DE INCASAT  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Serviciu de 

alimentare cu apă 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 


