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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F) al Companiei Judeţene APA SERV 

S.A. este un instrument organizatoric care detaliază modul de organizare a societăţii şi a 
subdiviziunilor sale organizatorice, stabilind regulile de funcţionare a acestora. 

Gruparea activităţilor în cadrul unor structuri organizatorice distincte şi atribuirea fiecărei 

grupe un post managerial care are autoritatea necesară pentru orientarea, antrenarea, verificarea şi 

coordonarea angajaţilor care realizează aceste activităţi, a urmărit crearea unui cadru organizatoric 

bine structurat care să permită îndeplinirea misiunii şi obiectivelor Companiei Judeţene APA SERV 

S.A. 

R.O.F. reprezintă o imagine clară a modului de organizare a compartimentelor funcţionale 

şi de producţie (servicii, birouri, secţii, sectoare etc.) precum şi asupra relaţiilor ierarhice şi de 

colaborare, fiind un document corelat cu organigrama Companiei Judeţene APA SERV S.A. 

Organigrama constituie reprezentarea grafică a arhitecturii structurii organizatorice a 

societăţii, prezentând compartimentele şi posturile de muncă definitivate prin diviziunea muncii, atât 

pe verticală cât şi pe orizontală, precum şi ansamblul relaţiilor stabilite între verigile organizatorice. 

 
 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Companiei Judeţene APA SERV S.A. este 

structurat în 9 capitole, după cum urmează: 

 
Capitolul I. Date de identificare a organizaţiei. Generalităţi.................................................................. 5 

Capitorul II. Scurt istoric al societăţii.....................................................................................................8 

Capitolul III. Viziune, misiune şi obiective  ..........................................................................................9                                                                                                                             

Capitolul IV. Obiectul de activitate......................................................................................................11 

Capitolul V. Conducerea societăţii .....................................................................................................12 

Capitolul VI. Descrierea subdiviziunilor manageriale şi de execuţie..................................................17 

Capitolul VII. Atribuţii generale aferente posturilor de conducere ......................................................19 

Capitolul VIII. Atribuţii generale aferente posturilor de execuţie .........................................................24 

Capitolul IX. Subordonarea compartimentelor funcţionale şi de producţie .........................................26 
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Ultimul Capitol al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, reflectă distribuţia activităţilor 

specifice fiecărei verigi organizatorice din cadrul Companiei Judeţene APA SERV S.A., în 

conformitate cu Organigrama societăţii, după cum urmează: 

 

IX.1  DIRECŢIA GENERALĂ .......................................................................................................... 28 
IX.1.1 Compartimentul Control Intern ........................................................................................... 28 

IX.1.2 Management Integrat......................................................................................................... 29 

IX.1.3 Biroul Presă-Publicitate ..................................................................................................... 31 

IX.1.4 Secretariat-Registratură ..................................................................................................... 32 

IX.1.5 Biroul SSM-PSI.................................................................................................................. 33 

IX.1.6 Compartimentul Juridic ...................................................................................................... 35 

IX.1.7 Tehnologia Informaţiei ....................................................................................................... 36 

IX.1.8 Biroul Salarizare-Resurse Umane...................................................................................... 37 

IX.1.9  Biroul Achiziţii ................................................................................................................... 39 

IX.1.10 Biroul NRW ...................................................................................................................... 40 

IX.1.11 Serviciul Dezvoltare ..... ................................................................................................... 40 

IX.1.11.1  Unitatea de Implementare Proiecte - Fondul de Coeziune POS ................................... 40 

IX.1.11.2  Unitatea de Implementare Proiecte - Fondul de Coeziune POIM ................................. 40 

IX.1.11.3 Unitatea de Implementare Proiecte – Fonduri Proprii .................................................... 40 

 
 
IX.2  DIRECŢIA ECONOMICĂ ........................................................................................................ 43 

IX.2.1 Serviciul Planificare Financiară, Imobilizări ........................................................................ 43 

IX.2.2 Serviciul Financiar ............................................................................................................. 44 

IX.2.3 Biroul Contabilitate ............................................................................................................ 44 

    IX.2.4 Compartimentul Facturare   ……........................................................  ……………………45 
 
 
IX.3  DIRECŢIA TEHNICĂ............................................................................................................... 45 

IX.3.1 Serviciul Tehnic ................................................................................................................. 45 

IX.3.2 Laboratorul de analize apă potabilă ................................................................................... 47 

IX.3.3 Laboratorul de analize apă uzată ....................................................................................... 48 

IX.3.4 Serviciul Proiectare-GIS .................................................................................................... 48 

IX.3.5 Serviciul Mentenanţă si Automatizare ................................................................................ 49 

IX.3.7 Dispeceratul S.C.A.D.A ..................................................................................................... 50 
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IX.3.8  Serviciul Transport ............................................................................................................ 51 

IX.3.9 Compartimentul Administrativ ............................................................................................ 52 

IX.3.10 Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ-Bicaz .................................................................... 53 

    IX.3.11 Zona Operaţională  Est Roman .....................................................................................   58 

IX.3.12 Zona Operaţională Nord Tirgu Neamţ .............................................................................. 63 

 
 
IX.4  DIRECŢIA COMERCIALĂ ...................................................................................................... 67 

IX.4.1 Compartimentul Comercial Regional ................................................................................. 67 

IX.4.2  Serviciul Relaţii clienti – Call Center ................................................................................. 68 

IX.4.3 Serviciul Incheiere-Urmărire contracte ............................................................................... 69 

IX.4.4 Serviciul Contorizare-Producţie ......................................................................................... 69 
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CAPITOLUL I. DATE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI. GENERALITĂŢI 

 
 

Articolul 1 Denumirea societăţii Comerciale este Compania Judeţeană APA SERV  S.A., 

denumită în continuare Compania. 

 

Articolul 2 Compania, înfiinţată ca societate pe acţiuni în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 

nr. 19/2003, funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi a Actului constitutiv al societăţii. 

 

Articolul 3 Compania este operator regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare, având sediul social în Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 

20. Compania îşi desfăşoară activitatea în diverse clădiri, construcţii sau 

amenajări amplasate atât pe raza municipiilor Piatra Neamţ şi Roman, a oraşelor 

Tg. Neamţ, Bicaz şi Roznov, cât şi în punctele de lucru de pe raza judeţului 

Neamţ înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

Articolul 4 Societatea este constituită ca persoană juridică română, fiind înregistrată la 

Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J27/499/2003, CUI R015346437. Societatea 

deţine cont bancar şi funcţionează pe baza de gestiune proprie şi autonomie 

financiară. 

 

Articolul 5 Capitalul social total subscris al societăţii este divizat în acţiuni cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare acţiune. Acţionarii, reprezentând unităţile 

administrative teritoriale, participă la capitalul social cu aporturi în numerar şi/sau 

în natură. 

 

Articolul 6 Orice activitate, sediu social sau punct de lucru care va fi înregistrat legal la 

Registrul Comerţului, va fi menţionat în Anexa la prezentul Regulament de 

Organizare şi Funcţionare şi va face parte integrantă din acesta. 

 

Articolul 7 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare completează Actul 
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constitutiv şi descrie structura organizatorică a societăţii precum şi atribuţiile 

fiecărui compartiment din organigramă. 

 

Articolul 8 Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se 

completează cu dispoziţiile legale la aceasta dată referitoare la societăţile 

comerciale cu capital de stat, Codul Comercial, Codul Muncii, Contractul Colectiv 

de Muncă, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare, şi/sau cu modificările 

ulterioare datei elaborării prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

 

Articolul 9 Atribuţiile stabilite şi înscrise în prezentul Regulament de Organizare şi 

Funcţionare pentru fiecare compartiment vor fi detaliate în Fişele de post atribuite 

fiecărui angajat al Companiei. Pe baza acestor atribuţii, vor fi stabilite procedurile 

şi instrucţiunile de lucru, precum şi relaţiile funcţionale între compartimentele 

funcţionale şi/ sau cele de producţie. 

 

Articolul 10 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare produce acelaşi efect pentru toţi 

angajaţii Companiei. 

 

Articolul 11 (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se supune periodic actualizării. 

Orice modificare/completare a prezentului R.O.F. se va face după întocmirea unui 

Referat în care se va justifica necesitatea efectuării modificării/completării. 

(2) Şefii compartimentelor tehnice, economice, administrative şi de producţie au 

obligaţia de a propune modificările/completările necesare în vederea actualizării 

structurii organizatorice şi a atribuţiilor menţionate în prezentul R.O.F., în vederea 

eficientizării şi rentabilizării societăţii. Propunerea de modificare va fi întocmită de 

şeful compartimentului care suferă modificări şi va fi vizată de Directorul General. 

(3) Aprobarea modificării structurii organizatorice şi a atribuţiilor compartimentelor 

este de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, aşa cum se specifică în 

prevederile Articolului 15, lit. j) din Actul Constitutiv al Companiei. 

(4) Modificările/completările aduse Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

produc aceleaşi efecte ca şi regulamentul iniţial în condiţiile aprobării 

modificărilor. 

(5) Un exemplar din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare modificat va fi 
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afişat la sediul Societăţii prin grija angajatorului.  

(6) Angajatorul are obligaţia să transmită conducătorilor tuturor compartimentelor 

prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în vederea luării la 

cunoştinţă şi însuşirii. 

(7) Şefii compartimentelor sunt direct răspunzători de consecinţele ce decurg din 

eventualele reclamaţii referitoare la neluarea la cunoştinţă a prevederilor 

prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

 

Articolul 12 Prin decizie a Directorului General, în cadrul structurii organizatorice se pot 

organiza comisii temporare, în condiţiile legii, pentru realizarea unor activităţi, 

proiecte sau analize care necesită personal având cunoştinţe multidisciplinare. 

 

Articolul 13 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este completat de 

procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru aprobate 

de conducerea societăţii. 
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CAPITOLUL II. SCURT ISTORIC AL COMPANIEI 

 
Articolul 14 

 

1909 -  În Piatra Neamţ se construiesc Teatrul de Vară din parcul Cozla şi 

castelul de apă de pe muntele cu acelaşi nume, primăria împrumutând o sumă 

de bani pentru alimentarea cu apă a oraşului. Castelul de apă este actualul 

rezervor R1 de pe strada Ştefan cel Mare, fiind alimentat dintr-o captare de 

apă din râul Bistriţa, cu Staţie de pompare pe actualul amplasament al Uzinei 

de Apă şi Staţie de filtre pe actualul amplasament al Jandarmeriei. 

1925 -  Începe construirea unei galerii de racordare a puţului de captare cu 

Camera de la Casa Apelor de la Bistriţa şi a unui puţ  în curtea Uzinei 

Electrice. 

1964 - Au fost puse în funcţiune rezervoarele: R2 (str. Orhei),  R3 (str. Ape 

Minerale) şi R4 (str. Fermelor). 

1968 - Se înfiinţează Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie comunală şi 

locativă Neamţ (I.J.G.C.L). 

1990 - I.J.G.C.L. se divide în 11 regii autonome şi societăţi comerciale. Una 

dintre  regiile autonome numită R.A.G.C.L. (Regia autonomă de gospodărie 

comunală  şi locativă) are ca obiect de activitate alimentarea cu apă şi 

canalizare. 

1993  -  S-a realizat extinderea Staţiei de Epurare a municipiului Piatra Neamţ. 

1994  - S-au unificat regiile de interes local R.A.G.C. ( Regia autonomă de 

gospodărie comunală),  R.A.G.L.T. (Regia autonomă de gospodărie locativă şi 

termică), R.A.D.P. (Regia autonomă a domeniului public) şi R.A.T.U.C. 

(Transport urban de călători) sub denumirea "Domeniul Public” R.A. 

1994-1995 - S-a dat în funcţiune Uzina de Apă de la Bâtca Doamnei şi 

rezervoarele: R2’ (str. Ape Minerale) şi R6’ (str. Hangului). 

2003 - A luat fiinţă Compania Judeţeană Apa Serv S.A., în temeiul Hotărârii 

Consiliului Judeţean nr. 19/2003  

2006  -  La 1 Martie este preluată activitatea apă-canal de la Oraşul Bicaz. 

2009 - Compania Judeţeană Apa Serv Piatra Neamţ devine operator regional 

în judeţul Neamţ, preluând activitatea de profil din Roman şi Tirgu Neamţ. 
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CAPITOLUL III. VIZIUNE, MISIUNE ŞI OBIECTIVE 
 

Articolul 15 Viziunea Companiei Judetene APA SERV S.A. este să “deţină poziţia de 

leader în sectorul de servicii publice de apă şi canalizare, îmbunătăţirea 

continuă a serviciilor, adaptarea la schimbare şi la noile tendinţe prin 

recrutarea de persoane responsabile şi orientate spre performanţă”. 

 

Articolul 16 Misiunea Companiei Judetene APA SERV S.A. este să răspundă nevoilor 

clienţilor săi din sectorul de servicii publice de apă şi canalizare, respectând 

continuu propriile principii şi credinţe, reuşind să menţină prestigiul şi succesul 

în furnizarea de servicii prin iniţiative şi efort în păstrarea clienţilor, angajaţilor 

şi acţionarilor, concentrându-se astfel pe satisfacerea intereselor părţilor 

implicate. 

 
Articolul 17 Pentru realizarea misiunii, Compania Judeteana APA SERV S.A. îşi propune 

următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcţii: 

Eficienţa economică 

- Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel 

încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de 

consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia; 

- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se 

asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi 

dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în 

funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei. 

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor 

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în 

beneficiul populaţiei şi al mediului din judeţul Neamţ în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor din Contractul de Delegare; 

- Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei; 

- Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client; 
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- Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea 

şi introducerea de tehnologii noi. 

OOrientarea către client 

- Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al 

clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile 

întreprinse; 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin 

asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la 

nivelul standardelor europene; 

- Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte 

consumul raţional de apă; 

- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele 

deversării anumitor substanţe in mediul natural. 

Competenţa profesională 

- Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, 

informare şi motivare a personalului societăţii; 

- Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de 

profesionalism; 

- Crearea unui mediu favorabil învăţării în Companie şi sprijinirea 

angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri 

moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training. 

GGrija pentru mediu 

- Gestionarea raţională a resurselor naturale; 

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 

- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne  conform 

standardelor europene; 

- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor. 

GGrija pentru sănătatea populaţiei 
- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin 

modernizarea sistemelor de monitorizare a calităţii apei potabile şi apei 

uzate. 
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CAPITOLUL IV. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Articolul 18 Obiectul de activitate al societăţii îl constituie operarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, a căror gestiune este delegată în 

conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, în aria delegării definită 

de respectivul Contract. 

 

Articolul 19 Societatea îşi desfăşoară activitatea în beneficiul autorităţilor locale care i-au 

delegat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - ADI AQUA NEAMŢ - 

gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

Articolul 20 Activitatea principală a societăţii este definită la Cod CAEN 3600 - Captarea, 

tratarea şi distribuţia apei. 

 
Articolul 21 În afara obiectului principal de activitate, Actul Constitutiv al Societăţii mai 

prevede o serie de activităţi secundare reactualizate în permanenţă, în funcţie 

de specificul activităţii şi de legislaţia specifică. Activităţile secundare ale 

Societăţii, înscrise la data aprobării prezentului Regulament, sunt prezentate 

în Anexa nr. 1. 
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CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 

 
Articolul 22 Conducerea Companiei este structurată astfel: 

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA); 

- Consiliul de Administrație (CA); 

- Directorul General (DG). 

 

Articolul 23 (1) Adunarea Generală a Acționarilor, constituită din reprezentanţi ai 

acţionarilor, este organul de conducere al societăţii care decide asupra 

activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice. 

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în afară de dezbaterea altor 

probleme înscrise pe ordinea de zi, are următoarele competențe: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe 

baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, de auditorul 

financiar şi să fixeze dividendul; 

b)să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație. Autoritatea 

publică tutelară, prin reprezentanții săi, are competențe să propună, în 

numele unității administrativ – teritoriale acționar, candidații pentru 

funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație. Această competență 

se atribuie și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “AQUA “ 

NEAMȚ, propunerile fiind făcute din Lista de persoane propuse de 

Asociație.  Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de 

Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de 

Administrație în funcție sau a acționarilor. Administratorii pot fi revocați 

de către Adunarea Generală a Acționarilor conform legii, în condițiile 

stabilite în contractul de mandat. Competența de propunere a revocarii 

membrilor Consiliului de Administrație se atribuie și Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “ AQUA  NEAMȚ; 

c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit 

financiar, precum şi să revoce auditorul financiar; 

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor 

consiliului de administraţie, dacă nu a fost stabilită prin Actul constitutiv; 

e) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de administraţie; 
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f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de 

activitate, pe exerciţiul financiar următor; Adunarea Generală poate 

hotărî asupra programului de activitate doar după ce acesta a primit 

avizul conform favorabil din partea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA Neamţ, iar asupra bugetului pentru anul următor 

doar cu respectarea programului de activităţi avizat conform de către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ; 

g) să hotărască gajarea, închirierea unor bunuri ale companiei; 

h) să hotărască desfiinţarea sau înfiinţarea unuia sau a mai multor punte 

de lucru; 

i) mandatarea persoanelor abilitate sa încheie contractul de administrare. 

j) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestire sau 

alocarea sa la fondul IID conform prevederilor OUG 198/ 2005. 

k) să aprobe anual şi ori de câte ori este necesar structura organizatorică a 

societăţii şi statul de funcţii. 

(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de câte 

ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: 

a) schimbarea formei juridice a societăţii, care nu poate fi modificată pe 

durata contractului de delegare; 

b) mutarea sediului societăţii; 

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

d) înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiei ca obiectul de activitate să 

nu fie captarea, tratarea, distribuţia apei şi doar cu avizul favorabil al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ; 

e) prelungirea duratei societăţii; 

f) majorarea capitalului social; 

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi 

acţiuni; 

h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 

i) dizolvarea anticipată a societăţii; 

j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la 

purtător în acţiuni nominative; 

k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

l) emisiunea de obligaţiuni;  
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m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre 

pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare, cu 

avizul favorabil al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 

Neamţ. 

(4) Convocarea şi organizarea şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor 

se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celor prevăzute 

în Actul constitutiv al societăţii. 

 
Articolul 24 
 

 
(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie compus 

din 7 membri, majoritatea neexecutivi. 

(2) Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală Ordinară a 

acţionarilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani începând cu data 

înmatriculării menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului. 

(3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu 

societatea un contract de muncă. Contractul de muncă al administratorului se 

suspendă pe durata mandatului. Administratorii pot fi revocaţi oricând de 

către adunarea generală ordinară a acţionarilor. 

(4) Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al 

consiliului. Preşedintele este numit pe o perioadă care nu poate depăşi durata 

mandatului său de administrator. Administratorii executivi nu pot îndeplini 

funcţia de Preşedinte al Consiliului de administraţie. Preşedintele poate fi 

revocat oricând de către Consiliul de Administraţie. 

(5) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor 

necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu 

excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. 

(6) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu 

pot fi delegate directorilor: 

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 

b) stabilirea politicilor contabile şi de control financiar şi aprobarea 

planificării financiare; 

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 

d) supravegherea activităţii directorilor; 

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor 
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şi implementarea hotărârilor acesteia; 

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, 

potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

g) prezentarea semestrială la Adunarea Generală a Acţionarilor a 

rapoartelor asupra activităţii de administrare, care să includă şi 

informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, 

detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare 

ale societăţii  şi la raportările semestriale ale societăţii. 

h) să prezinte anual Adunării Generale a Acţionarilor raportul cu privire la 

remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în 

cursul anului financiar încheiat.  

Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii directorului general. 

 
Articolul 25 Directorul general  

a) asigură conducerea operativă a societății; 

b) reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie si va depune la 

registrul comerţului specimen de semnătură; 

c) organizează activitatea societății comerciale pentru funcţionarea 

corespunzătoare și eficientă; Directorul general este obligat să asigure 

implementarea programului de investiţii stabilit de Consiliul de 

Administraţie şi aprobat de AGA cu privire la obiectivele şi termenele 

stabilite;  

d) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și 

stabilește drepturile si obligaţiile acestuia, în condiţiile legii. 

e) negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de 

Consiliul de administraţie, a contractului colectiv de muncă naţional și a 

contractului colectiv de muncă pe ramură și încheie contractele 

individuale de muncă. 

f) concepe și aplică strategii și politici de funcţionare și dezvoltare a 

societății comerciale, proprii rezultate din hotărârile Adunării Generale a 

Acţionarilor și deciziile Consiliului de administraţie. 

g) asigură și controlează realizarea hotărârilor Adunării Generale a 

Acţionarilor, a deciziilor Consiliului de administraţie și ale dispoziţiilor 

proprii. 
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h) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii comerciale în 

limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de administraţie. 

i) exercită orice alte atribuţiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile 

Adunării Generale a Acţionarilor şi deciziile Consiliului de administraţie. 

j) urmăreşte realizarea prevederilor contractului colectiv de munca in 

limita mandatului dat de Consiliul de administraţie. 

k) prezintă Consiliului de administraţie ori de câte ori se solicită situaţia 

economică a societăţii comerciale, stadiul realizării investiţiilor precum si 

alte documente solicitate; 

l) la solicitarea scrisă a organizaţiei de sindicat din societate, adresată 

Consiliului de administraţie pune la dispoziţie, cu aprobarea Consiliului 

de administraţie, informaţii pentru negocierea Contractului colectiv de 

muncă precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor 

destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, protecţiei muncii şi 

utilităţilor sociale, asigurărilor si protecţiei sociale; 

m) constituie garanţiile băneşti in condiţiile prevăzute de lege; 

n) asigură convocarea Consiliului de administraţie. 
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CAPITOLUL VI.  DESCRIEREA SUBDIVIZIUNILOR 
MANAGERIALE ŞI DE EXECUŢIE 

 
 

Articolul 26 (1) Postul reprezintă elementul primar al structurii organizatorice, constituit din 

ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce revin 

unui salariat, în mod organizat şi permanent, la un anumit loc de muncă. 

(2) În raport cu natura şi volumul sarcinilor, autoritatea, responsabilitatea şi 

sistemul de relaţii, în cadrul structurii organizatorice a Companiei există: 

a) posturi de conducere, care au o sferă largă de responsabilităţi şi 

conferă autoritate ierarhică, împlinind sarcini de coordonare şi control a 

altor posturi; 

b) posturi de execuţie, cărora le corespund responsabilităţi şi autoritate 

limitate, restrânse strict la executarea unor lucrări sau rezolvarea unor 

probleme, care nu implică coordonarea şi luarea unor decizii asupra altor 

posturi. 

 

Articolul 27 Sfera de autoritate sau norma de conducere reprezintă numărul posturilor 

subordonate nemijlocit unui post de conducere. 

 

Articolul 28 (1) In funcţie de competenţa organizaţională şi de specificul activităţii, posturile 

sunt cuprinse în compartimente funcţionale sau în compartimente de 

producţie. 

(2) Obiectivele posturilor din compartimentele funcţionale asigură 

monitorizarea activităţii Companiei în vederea obţinerii şi prelucrării 

informaţiilor necesare conducerii Societăţii. 

(3) Obiectivele posturilor din compartimentele de producţie asigură efectuarea 

lucrărilor cuprinse în obiectul de activitate al Companiei, în conformitate cu 

obiectivele strategico-tactice ale acesteia. 
 

 
Articolul 29 (1) Compartimentul reprezintă termenul utilizat generic pentru desemnarea 

unei structuri organizatorice cu rol distinct şi necesar în realizarea funcţiunilor, 

misiunii şi obiectivelor societăţii şi care reuneşte activităţile înrudite a cel puţin 

trei posturi de execuţie, coordonate de regulă de un post de conducere. 
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(2) În funcţie de numărul de posturi şi de specificul activităţii, structurile 

organizatorice constituite în cadrul Societăţii pot fi: 

a) compartimente funcţionale: direcţii, servicii şi birouri; 

b) compartimente de producţie: exploatări, secţii, sectoare şi formaţii. 
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CAPITOLUL VII. ATRIBUŢII GENERALE AFERENTE 
 POSTURILOR DE CONDUCERE 

 
Articolul 30 Fiecărui post de conducere, definit astfel conform Art. 26, alin. (2) al 

prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, îi revin în principal 

următoarele atribuţii generale. 
(1) Asigură managementul activităţilor compartimentului coordonat, 

răspunzând de întocmirea propunerilor de BVC şi de încadrarea în BVC 

aprobat pentru compartimentul coordonat; 

(2) Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanţă asumaţi prin Fişa postului, 

în raport cu nivelurile ţintă ale acestor indicatori, care sunt stabilite de 

managementul superior al societăţii; 

(3) Cunoaşte şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Fişa de post, corect şi la 

timp; 

(4) Elaborează şi reactualizează fişele de post pentru personalul subordonat, 

conform structurii organizatorice, în conformitate cu procedurile de lucru aflate 

în vigoare; 

(5) Stabileşte atribuţii, obiective şi responsabilităţi clare în termeni de timp şi 

calitate, pentru fiecare post din subordine; 

(6) Coordonează şi verifică în permanenţă activitatea personalului subordonat, 

acordând sprijin şi îndrumare în vederea îndeplinirii corecte şi la timp a 

sarcinilor de serviciu; 

(7) Adoptă măsuri pentru respectarea de către personalul subordonat a 

disciplinei în muncă, pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a 

secretului de serviciu, propunând sancţiuni în caz de abateri de la prevederile 

Regulamentului Intern şi de la cele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. 

(8) Cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul coordonat, în corelare cu normele 

tehnice, normativele şi standardele relaţionate cu execuţia lucrărilor atribuite; 

(9) Identifică nevoile privind formarea profesională a personalului din 

subordine, îndrumând şi direcţionând personalul din subordine în direcţia 

formării profesionale continue; 

(10) Negociază cu personalul din subordine salariile de bază, în funcţie de 



 

 

Pagina 20 din 70 
 

criteriile şi grilele stabilite în cadrul Contractului Colectiv de Muncă; 

(11) Stabileşte planificarea concediului anual de odihnă şi acordarea zilelor 

libere pentru personalul din subordine, în aşa fel încât să nu fie periclitată 

activitatea compartimentului coordonat; 

(12) Asigură menţinerea unor relaţii de bună colaborare, atât în cadrul 

compartimentului coordonat, cât şi în raport cu alte compartimente funcţionale 

sau de producţie din cadrul Societăţii; 

(13) Colaborează cu Serviciul Tehnologia Informaţiei la elaborarea şi 

implementarea unor sisteme informatice în cadrul compartimentului coordonat, 

asigurând aplicarea acestora, în condiţiile respectării instrucţiunilor de utilizare 

de către personalul din subordine; 

(14) Asigură remedierea la timp şi în condiţii de calitate corespunzătoare a 

deficienţelor constatate cu prilejul controalelor efectuate de diferite 

organe/organisme abilitate, referitoare direct sau indirect la activitatea 

compartimentului coordonat; 

(15) Elaborează şi aplică procedurile/instrucţiunile de lucru specifice 

activităţilor coordonate; 

(16) Organizează şi coordonează arhiva compartimentului coordonat, 

preocupându-se de păstrarea şi conservarea ei în condiţii corespunzătoare, 

conform reglementarilor în vigoare; 

(17) Organizează activităţile specifice compartimentului şi alocă resursele 

umane, materiale şi financiare disponibile, după criterii de eficienţă şi 

eficacitate; 

(18) Stabileşte anual necesarul de resurse, împreună cu şeful ierarhic şi cu 

celelalte compartimente din cadrul societăţii, cu respectarea procedurilor 

pentru analiza cererilor, ofertelor şi contractelor; 

(19) Se asigură că materialele aprovizionate nu afectează calitatea lucrărilor 

executate în cadrul compartimentului coordonat; 

(20) Se asigură că aparatura/dispozitivele de măsurare şi avertizare sunt 

inspectate şi verificate în conformitate cu cerinţele sau cu specificaţiile 

standardizate, sau cu cerinţele definite în metodele de încercare şi/ sau 

etalonare; 

(21) Gestionează/administrează baza tehnico-materială încredinţată şi 

urmăreşte consumul de resurse alocate, raportând lunar modul de încadrare 
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şi/sau depăşirile; 

(22) Dimensionează corespunzător resursele umane ale compartimentului, în 

funcţie de volumul lucrărilor atribuite solicitând după caz, angajare sau 

disponibilizare de personal; 

(23) Îndeplineşte la termen hotărârile conducerii Companiei; 

(24) Asigură completarea pontajului pentru personalul din subordine şi îl 

transmite Biroului Salarizare- Resurse Umane; 

(25) Urmăreşte prezenţa personalului la serviciu şi monitorizează modul de 

îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

(26) Realizează evaluarea anuală a personalului din subordine. 

(27) Îndeplineşte atribuţii privind implementarea şi funcţionarea Sistemului de 

Management Integrat (manualul calităţii, declaraţia de politică a Directorului 

General, proceduri de sistem, proceduri de lucru, instrucţiuni de lucru, 

formulare de lucru); 

(28) Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile 

sale în timpul procesului de muncă. 

(29) Are următoarele obligaţii în domeniul SSM: 

a) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul  

securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi măsurile de aplicare a 

acestora; 

b) să asigure conducerea directă a sectorului de muncă ce îi este 

încredinţat, asigurând asistenţa tehnică necesară şi răspunzând 

pentru realizarea integrală a masurilor de sănătate şi securitate în 

munca, în vederea evitării apariţiei accidentelor de muncă şi 

îmbolnăvirilor profesionale; 

c) să nu admită începerea lucrului fără asigurarea măsurilor de securitate 

şi sănătate în munca, respectiv dotarea şi folosirea echipamentului 

individual de protecţie şi de lucru de către întreg personalul din 

subordine; 

d) să efectueze instructajul periodic la locul de muncă, pentru personalul 

din subordine, răspunzând de înscrierea corectă a capitolelor şi 
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articolelor specifice locului de muncă, punând accentul pe instruirea 

practică; 

e) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele 

periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie 

aflate în dotarea compartimentului pe care îl conduce; 

f) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, 

după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru 

păstrare; 

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, 

schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 

tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

h) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice 

situaţie de muncă despre care deţine motive întemeiate să o 

considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 

precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

i) să aducă la cunoştinţa conducerii societăţii accidentele suferite de 

personalul din subordine; 

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp 

cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau 

cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, 

pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

k) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu 

lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că 

mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 

securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

l) să furnizeze informaţiile şi relaţiile solicitate de către inspectorii de 

muncă şi inspectorii sanitari. 

m) să organizeze acordarea primului ajutor în caz de accident de muncă 

şi să anunţe imediat conducerea societăţii; 

n) să asigure înlăturarea cauzelor generatoare de pericol pentru 

securitatea; 

o) să urmărească efectuarea controlului medical periodic prin verificarea 

carnetelor de sănătate, pentru personalul din subordine, conform 
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reglementărilor în vigoare. 

(30) Participă la audienţele conducerii societăţii, atunci când este solicitat. 

 
Articolul 31 Atribuţiile specifice ale posturilor de conducere sunt detaliate în Fişa postului, 

împreună cu obiectivele individuale şi cu indicatorii de performanţă în baza 

cărora se va realiza evaluarea ocupantului postului. 
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CAPITOLUL VIII. ATRIBUŢII GENERALE AFERENTE POSTURILOR DE EXECUŢIE 

 
 

Articolul 32 Fiecărui post de execuţie, definit astfel conform Art. 26, alin. (2) al prezentului 

Regulament de Organizare şi Funcţionare, îi revin următoarele atribuţii 

generale. 

(1) Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management Integrat din 

cadrul societăţi (manualul calităţii, declaraţia de politică a Directorului General, 

proceduri de sistem, proceduri de lucru, instrucţiuni de lucru, formulare de 

lucru specifice activităţii desfăşurate). 

(2) Cunoaşte atribuţiunile şi responsabilităţile prevăzute in fişa de post, pe 

care o semnează înainte de începerea activităţii; 

(3) Respectă disciplina în munca şi păstrează secretul de serviciu; 

(4) Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului Intern, ale 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Contractului Colectiv de 

Muncă; 

(5) Respectă întocmai procedurile, instrucţiunile de lucru, legislaţia, normele şi 

normativele în vigoare. 

(6) Organizează activităţile specifice locului său de munca şi alocă resursele 

repartizate după criterii de eficienţă; 

(7) Respectă programul de lucru, în conformitate cu prevederile Contractului 

Colectiv de Muncă şi cu cele ale Contractului Individual de Muncă; 

(8) Răspunde de realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu; 

(9) Verifică dacă dispune de uneltele, echipamentele de lucru şi de protecţie, 

necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii; 

(10) Îşi însuşeşte instructajul privind SSM, PSI, situaţiile de urgenţă şi igiena 

muncii; 

(11) Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile 

sale în timpul procesului de muncă. 

(12) In mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 11, are 
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următoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele 

periculoase echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după 

utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea 

sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special 

ale celor aparţinând maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice 

şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice 

situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un 

pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau 

angajatorului accidentele suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp 

cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau 

cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, 

pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu 

lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că 

mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 

securitate si sănătate în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în munca, precum şi măsurile de aplicare a 

acestora; 

i) să furnizeze informaţiile şi relaţiile solicitate de către inspectorii de 

muncă şi inspectorii sanitari. 

(13) Exercită oricare alte atribuţii dispuse de şeful compartimentului în limitele 

prevederilor legale. 

 

Articolul 33 Atribuţiile specifice ale posturilor de execuţie sunt detaliate în Fişa postului, 

împreună cu obiectivele individuale şi cu indicatorii de performanţă în baza 

cărora se va realiza evaluarea ocupantului postului. 
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CAPITOLUL IX. SUBORDONAREA COMPARTIMENTELOR  
FUNCŢIONALE ŞI DE PRODUCŢIE 

 
 

Compania Judeţeană APA SERV S.A. este structurată pe patru direcţii, fiecare dintre 

acestea având în subordine un număr variat de compartimente funcţionale şi de producţie, secţii, 

sectoare şi formaţii de producţie. 

Cele patru direcţii sunt: 

 Direcţia Generală 

 Direcţia Economică 

 Direcţia Tehnică 

 Direcţia Comercială 

În cadrul Direcţiei Tehnice sunt organizate trei Zone Operaţionale - Zona Operaţională Sud 

Piatra Neamţ - Bicaz, Zona Operaţională Est Roman şi Zona Operaţionala Nord Tirgu. Neamţ.  

Direcţia Generală coordonează: 

- Compartimentul Control Intern 

- Compartimentul Management Integrat 

- Secretariat-Registratură 

- Biroul Presă-Publicitate 

- Biroul SSM-PSI 

- Compartimentul Juridic 

- Biroul Tehnologia Informaţiei 

- Biroul Salarizare - Resurse umane 

- Biroul Achiziţii 

- Biroul NRW 

- Serviciul Dezvoltare, compus din UIP - Fondul de Coeziune POS 1, UIP POIM şi 

UIP Fonduri Proprii 

 

Direcţia Economică coordonează: 

- Serviciul Planificare Financiară, Imobilizări 

- Serviciul Financiar 

- Biroul Contabilitate 

- Compartimentul Facturare 
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Direcţia Tehnică coordonează: 

- Serviciul Tehnic 

- Laborator Analize Apă Potabilă 

- Laborator Analize Apă Uzată 

- Serviciul Proiectare-GIS 

- Serviciul Mentenanţă-Automatizare 

- Dispeceratul SCADA 

- Serviciul Transport 

- Compartimentul Administrativ  

- Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ - Bicaz 

- Zona Operaţională Est Roman 

- Zona Operaţională Nord Tirgu Neamţ 

 

Direcţia Comercială coordonează: 
- Compartimentul Comercial Regional 

- Serviciul Relaţii clienţi – Call center 

- Serviciul Încheiere-Urmărire contracte 

- Serviciul  Contorizare-Producţie. 
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IX.1  DIRECŢIA GENERALĂ 
 

IX.1.1. Compartimentul Control Intern 
Compartimentul Control Intern desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu 

orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;  

2) Verificarea  respectării  prevederilor  legale  în  fundamentarea   proiectului  bugetului  

de   venituri  şi  cheltuieli  al operatorului economic şi al subunităţilor din structura 

acestuia;  

3) Verificarea respectării prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 

al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia;  

4) Verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor 

şi a capitalurilor proprii;  

5) Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa 

contabilă a operaţiunilor economico-financiare;  

6) Verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a 

celor tehnico-operative;  

7) Verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; 

8) Elaborarea analizelor  economico-financiare  pentru  conducerea   operatorului  

economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.  

9) Efectuarea, în  baza ordinului sau dispoziţiilor Directorului General, de verificări şi 

controale la nivelul Companiei. În acest sens, pot fi atraşi specialişti din cadrul altor 

compartimente pentru realizarea misiunilor de control.  

10) Interpretarea textelor de lege, a contractelor şi a altor acte juridice şi redactarea de 

avize care înglobează concluziile rezultate în urma analizei; 

11) Avizarea legalităţii, la cererea compartimentelor Audit Intern şi CFG, a actelor de 

control şi analiza proceselor verbale întocmite de aceste compartimente sau de alte 

verigi organizatorice, stabilind cazurile de încălcare a legilor şi a reglementarilor 

interne; 

12) Adoptarea măsurilor legale pentru protecţia patrimoniului societăţii, precum şi 

identificarea căilor legale de acţiune pentru recuperarea pagubelor suferite de 
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societate sau de unităţile de producţie subordonate acesteia; 

13)  Informarea Directorului General cu privire la modificările legislative care ar putea 

influenţa în mod pozitiv sau negativ performanţele şi funcţionalitatea societăţii; 

14) Asigurarea relaţiei cu Oficiul Registrului Comerţului şi întocmirea documentelor cu 

privire la: schimbarea formei de organizare a societăţii, modificările actului constitutiv 

al societăţii, funcţionarea societăţii, înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru, 

autorizarea obiectelor de activitate şi/sau a punctelor de lucru, mutarea sediului 

societăţii, schimbarea formei juridice a societăţii conform legislaţiei în vigoare, etc.; 

15) Avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise de către Directorul General al societăţii; 

16) Gestionarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor şi monitorizarea modului 

de aplicare a clauzelor acestuia, sub aspectul legalităţii şi al respectării drepturilor şi 

obligaţiilor asumate de către părţi; 

17) Repartizarea, catre compartimentele responsabile a atributiilor ce decurg din 

Contractul de Delegare în vederea asigurării respectării cu stricteţe a clauzelor ce 

revin concesionarului; 

18) Asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare a contractelor încheiate de Societate. 

19) Efectuarea, în baza ordinului sau dispoziţiilor Directorului General, a cercetărilor  

prealabile a faptelor sesizate sau autosesizate, potrivit Regulamentului Intern privind 

răspunderea disciplinară a personalului. 
20) Intocmirea Planului de Control intern si efectuarea controlului intern; 
21) Coordonarea si avizarea documentelor emise de cele patru directii din cadrul 

companiei; 
 
IX.1.2. Compartimentul Management Integrat 

Compartimentul Management Integrat desfăşoară, în principal, următoarele activităţi 

specifice: 

1) Asigurarea implementării şi menţinerii conformităţii Sistemului de Management 

Integrat (Calitate-Mediu-Securitate Ocupaţională-Risc) cu respectarea standardelor 

de referinţă şi cu politicile de calitate ale societăţii; 

2) Stabilirea şi dezvoltarea funcţiilor Sistemului de Management Integrat, a nivelelor de 

responsabilitate şi de autoritate, precum şi a relaţiilor de interfaţă în domeniul calităţii; 

3) Actualizarea permanentă a documentaţiei necesară pentru menţinerea şi 

îmbunătăţirea continuă a Sistemului implementat de Management Integrat, în 

conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în vigoare; 
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4) Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu societăţile de certificare şi cu societăţile ce au 

ca obiect formarea de auditori şi specialişti în domeniul managementului calităţii, 

managementul mediului şi în cel managementului securităţii ocupaţionale); 

5) Asigurarea comunicării între diferite niveluri ierarhice şi funcţii în cadrul societăţii în 

privinţa aplicării şi respectării prevederilor Sistemului de Management Integrat 

implementat; 

6) Elaborarea şi actualizarea Manualului Integrat; 

7) Elaborarea procedurilor obligatorii şi supravegherea elaborării procedurilor de lucru şi 

a fluxurilor operaţionale obligatorii pentru Sistemul de Management Integrat; 

8) Elaborarea şi monitorizarea hărţii proceselor organizaţiei şi distribuirea lor tuturor 

compartimentelor; 

9) Elaborarea şi actualizarea politicii în domeniul calităţii, mediului şi securităţii şi 

sănătăţii ocupaţionale; 

10) Elaborarea planurilor anuale de audit aferente Sistemului de Management Integrat şi 

supunerea acestuia spre aprobarea Directorului General; 

11) Efectuarea auditurilor de sistem şi de proces şi întocmirea rapoartelor de 

neconformitate şi audit; 

12) Urmărirea respectării termenelor de corecţie a acţiunilor prevăzute în rapoartele de 

activitate; 

13) Stabilirea planului anual de instruire a personalului în domeniile aferente Sistemului 

de Management Integrat; 

14) Monitorizarea şi implementarea sistemului de control intern managerial. 

15) Întocmirea, coordonarea şi actualizarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea 

acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu/de gospodărire/sanitare a apelor pentru toate 

obiectivele organizaţiei; 

16) Elaborarea şi negocierea cu autorităţile de mediu, gospodărire a apelor şi sănătate 

publică, a programelor de conformare necesare încadrării obiectivelor şi activităţilor 

Companiei în prevederile legale; 

17) Analiza incidentelor  de mediu, pentru trasarea acţiunilor corective menite să 

împiedice apariţia unor astfel de incidente în viitor; 

18) Identificarea surselor de poluare apărute ca urmare a activităţilor desfăşurate de 

organizaţie, care pot avea impact imediat sau în perspectivă asupra calităţii mediului 

înconjurător; 

19) Menţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la agenţii economici care sunt 

poluatori potenţiali, cât şi la agenţii economici care au înregistrat depăşiri privind 
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valoarea indicatorilor de calitate a apelor uzate deversate în reţeaua publică de 

canalizare; 

20) Elaborarea rapoartelor periodice pe care organizaţia are obligaţia să le transmită 

către părţile interesate din punct de vedere al protecţiei al mediului; 

21) Organizarea informării continue a angajaţilor privind obligaţiile legale de protecţie a 

mediului; 

22) Urmărirea realizarea plăţilor de taxe la Fondul de Mediu; 

23) Coordonarea evaluării studiilor de impact, bilanţurilor de mediu, a procedurilor de 

lucru specifice etc., în condiţiile legii în vigoare. 

24) Stabilirea, împreună cu coordonatorii de activitate, a responsabilităţilor privind 

gestionarea riscurilor aferente fiecărui departament/secţie/sector, pe baza 

documentaţiei cuprinse în Procedurile de Risc şi în funcţie de obiectivele şi activităţile 

respectivului departament/ secţie/sector; 

25) Elaborarea unui plan de instruiri interne privind Managementul Riscului pentru 

departamentele/sectoarele Companiei şi difuzarea coordonatorilor de activităţi 

documentaţiile şi standardele necesare; 

26) Stabilirea, împreună cu coordonatorii de activitate, a modului de ierarhizare a 

riscurilor şi propunerile pentru discutarea riscului în cadrul Comisiei de Management 

a Riscurilor, semestrial, pentru acele riscuri care escaladează la nivelurile superioare 

de decizie; 

27) Organizarea şedinţelor Comisiei de Management a Riscurilor în vederea monitorizării 

şi revizuirii riscurilor identificate la fiecare nivel ierarhic si a stadiului de tratare a 

acestora. 

 
IX.1.3. Biroul de Presă-Publicitate 

Biroul Presă-Publicitate  desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Organizarea, realizarea şi implementarea campaniilor de imagine, precum şi 

coordonarea desfăşurării acestora; 

2) Participarea la elaborarea şi implementarea politicii de brand a organizaţiei, inclusiv 

modificarea sau reconfigurarea sloganurilor societăţii şi a elementelor de identitate 

vizuală (siglă, logo, antete, etc.); 

3) Asigurarea monitorizării mass-media, avizarea comunicărilor către mass-media, 

precum şi alte atribuţii situate în sfera protecţiei imaginii organizaţiei; 

4) Organizarea conferinţelor de presă; 
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5) Supervizarea oricărei comunicări a angajaţilor societăţii (cu excepţia top-

managementului) către mass-media. 

6) Asigurarea respectării prevederilor Legii 544/2001, privind accesul liber la informaţiile 

publice, în cadrul tuturor comunicărilor oficiale emise de către societate; 

7) Colaborarea cu celelalte servicii privind obţinerea de informaţii de interes public 

solicitate de către mass-media sau de către publicul larg. 

 

IX.1.4. Secretariat-Registratură 
Secretariatul-Registratura desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Realizarea  legăturii  între   persoanele   din   exteriorul   companiei   şi  conducerea 

acesteia, precum şi între conducerea companiei şi departamentele din structura 

acesteia; 

2) Primirea şi gestionarea corespondenţei interne şi externe adresată conducerii 

companiei; 

3) Primirea, înregistrarea şi transmiterea de note telefonice, efectuarea de legături 

telefonice interne şi externe; 

4) Preluarea mesajelor recepţionate în absenţa conducerii companiei, întreprinderea de 

măsuri pentru îndeplinirea prevederilor acestora, în  afara cazurilor în care se impune 

adoptarea unei decizii de către directorul general;  

5) Realizarea activităţilor de dactilografiere, redactarea unor scrisori repartizate de 

conducere; 

6) Procurarea şi gestionarea mărcilor poştale pentru corespondenţă, transmiterea 

corespondenţei şi coletelor; 

7) Organizarea şi ţinerea evidenţei activităţii de protocol a companiei, respectiv a zonei. 

8) Organizarea  primirii,  însoţirii, cazării şi altor servicii de protocol pentru persoane sau 

delegaţii stabilite de conducerea companiei; 

9) Pregătirea  deplasărilor  efectuate  de  conducere;  

10) Gestionarea,  în  formă  fizică,  a documentelor  originale  ale  companiei (acte de 

înfiinţare, contract de mandat, contract  de  delegare, dispoziţii, documentaţie 

cadastrală şi intabulări, contracte de utilităţi, servicii, lucrări); 

11) Realizarea activităţii de registratură la nivel regional şi zonal. 

12) Primirea, zilnic, a corespondenţei adresate companiei şi  înregistrarea acesteia. 

13) Gestionarea şi distribuirea corespondenţei interne şi externe, în conformitate cu 

rezoluţiile aferente. 

14) Coordonarea şi organizarea arhivei societăţii. Realizarea listei cu documentele   
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 perimate, propuse spre eliminare din arhivă, conform prevederilor legale. 

 

IX.1.5. Biroul SSM-PSI 
Biroul SSM-PSI desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Organizarea şi monitorizarea activităţilor protecţie a muncii, prevenire şi stingere a 

incendiilor şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

2) Organizarea activităţilor de instruire a personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă pentru toţi lucrătorii unităţii; 

3) Formularea de măsuri concrete de acţiune pentru formarea personalului cu 

responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii in munca, în funcţie de necesităţile 

concrete; 

4) Informarea salariaţilor şi a managementului de nivel superior cu privire la cele mai 

recente recomandări şi tendinţe în domeniul protecţiei muncii şi în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă; 

5) Realizarea regulată a instructajelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor şi sănătatea şi securitate în muncă; 

6) Verificarea condiţiilor de securitate la locul de muncă, pentru toate posturile existente la 

nivelul organizaţiei; 

7) Verificarea compatibilităţii dintre ocupanţii postului, observaţiile consemnate în fişele 

medicale ale acestora, şi locurile de muncă ocupate de către aceştia în cadrul 

organizaţiei; 

8) Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi formularea de 

măsuri de prevenire corespunzătoare, ce vor fi incluse în programul anual de securitate 

şi sănătate în muncă, cu sprijinul instituţiilor de specialitate; 

9) Coordonarea şi urmărirea realizării proiectului de sănătate şi securitatea muncii în 

vederea asigurării cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru şantierele mobile 

şi temporare; 

10) Inspectarea, pe baza programului de activitate, a tuturor locurilor de muncă, în scopul 

prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 

11) Urmărirea modul de achiziţionare şi distribuire a materialelor igienico-sanitare şi de 

protecţie; 

12) Realizarea determinărilor şi clasificărilor necesare pentru încadrarea posturilor în 

categoria locurilor de muncă la nivelul cărora acţionează condiţii deosebite de muncă; 

13) Asigurarea instruirii introductiv-generale, din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în 

muncă şi al prevenirii şi stingerii incendiilor, pentru studenţii şi elevii ce urmează a 
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efectua practică la nivelul societăţii; 

14) Întocmirea planului de prevenire şi protecţie a accidentelor de muncă, compus din 

măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, 

corespunzătoare condiţiilor de muncă specifice unităţii; 

15) Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 

SSM, ţinând seama de specificul şi particularităţile unităţii şi ale posturilor/locurilor de 

muncă; 

16) Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii 

în muncă, concomitent cu stabilirea periodicităţii instruirii pentru fiecare post/loc de 

muncă; 

17) Elaborarea programului de instruire şi testare pe linie de securitate şi sănătate în 

muncă, la nivelul unităţii; 

18) Monitorizarea zonelor cu risc ridicat şi specific de accidente şi monitorizarea în 

permanenţă a activităţilor desfăşurate în zonele respective; 

19) Monitorizarea posturilor/meseriilor şi a cazurilor care necesită examene medicale 

suplimentare; 

20) Stabilirea anuală echipamentelor de protecţie şi de lucru necesare pentru posturile de 

lucru din unitate, conform cerinţelor legale de sănătate şi securitate în muncă; 

21) Inspectarea echipamentelor achiziţionate şi a construcţiilor recepţionate, sub aspectul 

respectării cerinţelor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 

22) Informarea operativă a conducerii asupra cauzelor producerii accidentelor de muncă; 

23) Analiza evoluţiei şi cauzelor accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale; 

24) Coordonarea activităţilor de realizare a instructajului introductiv general pentru noii 

angajaţi şi urmărirea, prin sondaj, a modului în care se efectuează instructajul la locul 

de muncă, periodic sau la schimbarea locului de muncă al salariaţilor; 

25) Informarea operativă a angajaţilor asupra riscurilor la care aceştia sunt expuşi la locul 

de muncă; 

26) Verificarea respectării normelor legale de prevenire a incendiilor şi asigurarea 

existenţei şi funcţionării punctelor de acces la surse de apă destinate stingerii 

incendiilor; 

27) Efectuarea controalelor preventive şi inopinate la punctele de lucru ale secţiilor şi la 

nivelul compartimentelor funcţionale; 

28) Controlul modului în care este pregătit personalul pentru a acorda primul ajutor in caz 

de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipamentelor de salvatori, pentru 

situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege. 
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IX.1.6. Compartimentul Juridic 
Compartimentul Juridic desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Reprezentarea intereselor societăţii în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu alte 

organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală şi a notariatelor, precum şi în 

raporturile cu persoane juridice şi fizice, pe baza delegării atribuite de către angajator; 

2) Verificarea validităţii, autenticităţii, oportunităţii şi legalităţii actelor juridice şi a 

contractelor în care societatea este implicată; 

3) Asigurarea trasabilităţii documentaţiei juridice existentă la nivelul organizaţiei şi 

monitorizarea modului de arhivare a acesteia, în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare; 

4) Redactarea şi gestionarea rapoartelor cu privire la modul de soluţionare a fiecărui 

dosar de acţionare în judecată, precum şi la modalităţile de acţiune ale societăţii după 

pronunţarea deciziei judecătoreşti; 

5) Întocmirea actelor juridice care angajează societatea în relaţii patrimoniale sau 

nepatrimoniale cu terţii; 

6) Verificarea validităţii şi legalităţii documentelor prezentate de terţe părţi înaintea 

încheierii unor relaţii juridice cu aceştia, precum şi a documentelor care stau la baza 

întocmirii contractelor cu clienţii; 

7) Furnizarea de soluţii pentru situaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei muncii; 

8) Reprezentarea societăţii în relaţia cu angajaţii, în litigiile referitoare la legislaţia muncii; 

9) Adoptarea măsurile legale necesare pentru recuperarea creanţelor de la debitori; 

10) Întocmirea dosarelor de acţionare în judecată, pe baza documentelor transmise de 

compartimentele funcţionale şi soluţionarea acestor dosare, prin protejarea intereselor 

societăţii; 

11) Menţinerea evidenţei actelor normative (legi, decrete, hotărâri, ordine, ordonanţe etc.), 

şi transmiterea acestora către compartimentele interesate, iniţiind acţiuni cu scop de 

instruire a personalului societăţii pentru interpretarea şi aplicarea corectă a acestor 

acte normative; 

12) Întocmirea şi/sau avizarea din punct de vedere juridic a răspunsurilor la adrese şi 

sesizări oficiale înregistrate la sediul societăţii; 

13) Întocmirea întâmpinărilor şi a interogatoriilor, formularea de apeluri şi recursuri, precum 

realizarea de propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte. 
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IX.1.7. Biroul Tehnologia Informaţiei 
Biroul Tehnologia Informaţiei desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Elaborarea, actualizarea şi implementarea strategiei informatice a societăţii, în corelare 

cu strategia de dezvoltare a acesteia. 

2) Elaborarea, actualizarea şi monitorizarea planului anual de dezvoltare a infrastructurii 

informatice şi de comunicaţie. 

3) Utilizarea unor instrumente informatice modeme, conform normelor aplicabile şi 

uzanţelor comerciale, în vederea atingerii Indicatorilor de Performanţă ai Serviciului, 

definiţi în Contractul de Delegare; 

4) Proiectarea şi organizarea reţelei informatice a societăţii şi a sistemului Intranet. 

5) Managementul infrastructurii software de bază care rulează pe serverele şi staţiile de 

lucru ale societăţii; 

6) Prospectarea pieţei în vederea identificării unor noi soluţii mai eficiente de dezvoltare a 

sistemului informatic existent la nivelul societăţii; 

7) Efectuarea de analize de proces şi de sistem, în vederea identificării şi implementării 

de instrumente de management asistate de calculator; 

8) Acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor de aplicaţii informatice pentru dezvoltarea 

şi mentenanţa unor colecţii de date electronice proprii, precum şi pentru alte probleme 

legate de utilizarea tehnicii de calcul (operare PC/ exploatare aplicaţii informatice); 

9) Asigurarea stării de funcţionalitate pentru toate componentele sistemului informatic 

existent la nivelul societăţii; 

10) Asigurarea securităţii si integrităţii întregului sistem informatic (echipamente, programe, 

aplicaţii si baze de date) al societăţii; 

11) Monitorizarea licenţelor active existente la nivelul societăţii şi adoptarea măsurilor de 

actualizare a acestora; 

12) Stabilirea, împreună cu Biroul Achiziţii, a criteriilor de selectare a furnizorilor IT, a 

conţinutului caietelor de sarcini şi a metodei de atribuire a contractelor de achiziţii de 

aplicaţii software şi echipamente hardware; 

13) Asigurarea inventarierii şi evidenţei tuturor echipamentelor de infrastructură hardware 

şi de comunicaţii existente la nivelul societăţii; 

14) Asigurarea service-ului operativ pentru componenta hardware a sistemului informatic 

(staţii de lucru, calculatoare, servere, imprimante etc.) 

15) Asigurarea funcţionării infrastructurii comunicaţionale la nivelul societăţii (cabluri, 

reţele, tehnică de calcul, faxuri, posturi telefonice, etc.); 

16) Gestiunea şi asigurarea funcţionării tuturor dispozitivelor de stocare a informaţiilor. 
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IX.1.8. Biroul Salarizare - Resurse Umane 
Biroul Salarizare-Resurse Umane desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Conceperea, elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea strategiei în 

domeniul resurselor umane, precum şi a politicilor de personal în concordanţă cu 

strategia globală de dezvoltare a societăţii; 

2) Conceperea, elaborarea şi monitorizarea respectării de către toţi angajaţii a fişelor de 

post şi a Regulamentului Intern; 

3) Controlul respectării disciplinei în muncă, a confidenţialităţii privind nivelul salarial, a 

secretului de serviciu faţă de persoanele şi aplicarea sau propunerea de sancţiuni în 

caz de constatare a abaterilor de la prevederile Regulamentului Intern, ale 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Contractului Colectiv de Muncă; 

4) Realizarea prognozelor de personal şi a ocupaţiilor în cadrul organizaţiei, pe termen 

mediu şi lung; 

5) Conceperea şi aplicarea politicii de recrutare şi selecţie a resurselor umane la nivelul 

societăţii;  

6) Participarea directă şi nemijlocită la recrutarea, selectarea, testarea şi angajarea 

personalului de execuţie şi de conducere, verificând îndeplinirea condiţiilor de concurs, 

impuse de prevederile legale şi de Contractul Colectiv de Muncă; 

7) Planificarea şi coordonarea orientării noilor angajaţi pentru a facilita integrarea 

acestora în organizaţie; 

8) Conceperea şi aplicarea politicii de motivare a personalului la nivelul societăţii; 

9) Conceperea şi aplicarea politicii de formare profesională şi de dezvoltare a resurselor 

umane, la nivelul societăţii; 

10) Menţinerea evidenţei personalului angajat la nivelul societăţii; 

11) Îmbunătăţirea politicii in domeniul pregătirii profesionale, atât pentru personalul de 

management cat şi pentru cel de execuţie; 

12) Asigurarea activităţilor de orientare şi consiliere psihologică, vocaţională şi profesională 

a angajaţilor; 

13) Perfecţionarea permanentă a grilei de salarizare şi implicit a sistemul propriu de 

salarizare, proiectat în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile 

Contractului colectiv de muncă; 

14) Elaborarea şi aplicarea sistemului de evaluare a performanţelor personalului societăţii; 

15) Asigurarea activităţilor de instruite, calificare, policalificare şi perfecţionare a 

personalului, în funcţie de necesitaţi, prin forţe proprii sau în colaborare cu unităţi 

specializate; 
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16) Întocmirea şi gestionarea bugetului anual alocat activităţilor de resurse umane; 

17) Planificarea echilibrată a concediului de odihnă, pentru întreg personalul organizaţiei; 

18) Urmărirea, întocmirea, completarea, păstrarea şi menţinerea evidenţei dosarelor de 

personal, a fişelor de post şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, precum şi 

întocmirea dosarelor de pensii; 

19) Eliberarea, la cerere, a adeverinţelor de salariat şi a oricăror alte documente care 

dovedesc această situaţie; 

20) Întocmirea formelor legale privind încetarea raporturilor de muncă, precum şi a celor 

privind pensionarea. 

21) Realizarea prognozelor privind dinamica salariilor în cadrul organizaţiei, pe termen 

mediu şi lung; 

22) Urmărirea respectării legalităţii şi realităţii privind încadrarea şi acordarea drepturilor 

băneşti pentru timpul lucrat, inclusiv a sporurilor cuvenite; 

23) Asigurarea calculului drepturilor salariale prin verificarea pontajelor primite de la 

departamente şi furnizarea tuturor datelor necesare calculului drepturilor salariale; 

24) Calcularea drepturilor salariale şi întocmirea statelor de plată; 

25) Urmărirea respectării legalităţii şi realităţii privind încadrarea şi acordarea drepturilor 

 băneşti pentru timpul lucrat, inclusiv a sporurilor cuvenite; 

26) Efectuarea plăţii drepturilor salariale; 

27) Calcularea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii ale salariaţilor şi ale Angajatorului la  

bugetul de stat şi la bugetul asigurarilor sociale de stat; 

28) Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile salariaţilor şi ale Companiei la  

 Bugetul de stat şi la Bugetul de asigurari sociale; 

29) Întocmirea şi gestionarea bugetului anual alocat activităţilor de salarizare; 

30) Urmarirea modului de realizare a concediului de odihnă pentru întreg personalul 

organizaţiei, precum si calculul drepturilor banesti aferente. 
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IX.1.9.  Biroul Achiziţii 
Biroul Achiziţii desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul societăţii; 

2) Elaborarea documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 

documentaţiei de concurs; 

3) Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, transparenţă şi nediscriminare în 

activitatea de achiziţii publice, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

4) Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri, servicii şi 

lucrări, în conformitate cu prevederile legale; 

5) Constituirea, păstrarea şi arhivarea dosarelor de achiziţii publice, cu excepţia celor 

aferente proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile; 

6) Stabilirea cerinţelor minime de calificare şi a criteriilor de selecţie a furnizorilor, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 

7) Întocmirea fişelor de date ale achiziţiei, anunţurilor de intenţie şi de participare, 

răspunsurilor la solicitările de clarificări; 

8) Verificarea existenţei conflictelor de interese ocazionate de participarea diferiţilor 

ofertanţi la procedurile de atribuire; 

9) Stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor primite de la potenţialii ofertanţi; 

10) Monitorizarea procesului de returnare a garanţiilor de participare la procedurile de 

achiziţie de către participanţi; 

11) Gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate, care cuprinde informaţii 

cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora. 
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IX.1.10. Biroul NRW 
Biroul NRW desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Întocmirea balanţei apei pe companie şi pe fiecare sistem zonal/local  din aria de 

operare, semestrial; 

2) Întocmirea programului anual de reducere a NRW-ului fizic şi aparent; 

3) Monitorizarea/verificarea respectării programului anual de reducere a NRW, întocmind, 

în acest sens, raport lunar către conducerea companiei; 

4) Coordonarea activităţilor desfăşurate de către departamentele/sectoarele cu atribuţii de 

reducere a pierderilor aparente şi fizice. 

 
IX.1.11. Serviciul Dezvoltare 
 
            IX.1.11.1.  Unitatea de Implementare Proiecte - Fondul de Coeziune POS 1 

Unitatea de Implementare Proiecte - Fondul de Coeziune POS 1 desfăşoară în principal 

următoarele activităţi specifice: 

1) Asigurarea suportului post implementare proiect; 

2) Predarea către Serviciul tehnic a cărţilor tehnice pentru toate construcţiile, utilajele şi 

echipamentele contractate şi a  manualelor de operare şi întreţinere la finalizarea 

investiţiei, după recepţie. 

3) Arhivarea documentaţiilor aferente proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, 

europene, pe durata implementării acestora, precum şi în perioada de monitorizare 

post-implementare. 

 

            IX.1.11.2.  Unitatea de Implementare Proiecte - Fondul de Coeziune POIM 
Unitatea de Implementare Proiecte - Fondul de Coeziune POIM desfăşoară în principal 

următoarele activităţi specifice: 

1) Coordonarea, supravegherea si evaluarea proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri externe; 

2) Atragerea de fonduri nerambursabile, europene sau de altă provenienţă, pentru 

activităţile productive ale societăţii şi pentru dezvoltarea potenţialului intern al 

acesteia şi implementarea proiectelor aprobate; 

3) Asigurarea facilităţilor necesare tuturor consultanţilor, pentru ca aceştia să îşi 

desfăşoare activitatea în condiţii corespunzătoare; 

4) Identificarea şi monitorizarea programelor de finanţare nerambursabilă ce pot fi 

accesate de către societate; 
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5) Formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de către UAT-uri; 

6) Organizarea si participarea efectivă la deschiderea şi la evaluarea ofertelor, în 

calitate de membru al Comisiei de Evaluare a Ofertelor; 

7) Urmărirea pregătirii formularelor de contract si a anexelor; 

8) Participarea la perfectarea contractelor de execuţie a lucrărilor de investiţii. 

9) Îndeplinirea prevederilor stabilite prin Contractul de Finanţare.  

10) Participarea la toate şedinţele de monitorizare a stadiului implementării proiectelor cu 

finanţare externă.     

11) Solicitarea în scris a amendării Contractului de Finanţare şi a contractelor de servicii şi 

lucrări în cazul când acest lucru este necesar. 

12) Întocmirea Manualului de proceduri şi actualizarea ori de câte ori este cazul, întocmirea 

de instrucţiuni de lucru. 

13) Participarea  la   întocmirea  documentaţiei  de constituire  a mijloacelor  fixe  aferente  

proiectului “Extinderea  şi  reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul 

Neamţ”, cu respectarea legislaţiei româneşti şi a reglementărilor organismelor 

internaţionale. 

14) Verificarea şi plata contractorilor pe baza facturilor aprobate şi verificate. 

15) Verificarea pe teren a respectării prevederilor documentaţiilor de execuţie şi a 

proiectelor tehnice. 

16) Verificarea prin sondaj a calităţii şi cantităţii lucrărilor efectuate pe teren. 

17) Participarea la  recepţiile calitative care  se efectuează  pe teren alături  de specialiştii  

echipei de  supervizare şi personalul altor compartimente funcţionale. 

18)Asigurarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 
 
            IX.1.11.3.  Unitatea de Implementare Proiecte – Fonduri Proprii 

Unitatea de Implementare Proiecte – Fonduri Proprii desfăşoară în principal următoarele 

activităţi specifice: 

1) Monitorizarea lucrărilor de investiţii aflate în derulare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare privind activitatea de diriginte de şantier, până la punerea în funcţiune a 

acestor investiţii; 

2) Verificarea conţinutului documentaţiei sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul 

existentei autorizaţiei de construcţie; 

3) Urmărirea asigurării condiţiilor de începere a lucrărilor contractate conform prevederilor 

contractuale; 
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4) Anunţarea Inspectoratul de Stat în Construcţii şi a emitentului autorizaţiei de 

construcţii, conform prevederilor legale, la termenele prevăzute pentru începerea 

lucrărilor; 

5) Asigurarea asistenţei tehnice în decursul execuţiei lucrărilor de investiţii şi verificarea 

cu Inspectoratul de Stat în Construcţii a fazelor determinante menţionate în proiecte; 

6) Urmărirea gradului în care pregătirea tehnică şi materială aferentă lucrărilor cuprinse în 

graficele de execuţie este asigurată şi respectată; 

7) Participarea la verificările de lucrări ascunse şi semnarea proceselor verbale de 

recepţie de lucrări ascunse; 

8) Urmărirea permanentă a respectării tehnologiilor de execuţie, precum şi a tehnologiilor 

atestate de sistemul de asigurare a calităţii; 

9) Urmărirea utilizării de către constructori numai a personalului autorizat pentru meseriile 

la care reglementările în vigoare cer acest lucru; 

10) Transmiterea către proiectant, a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea 

construcţiei privind neconformităţile, precum şi a neconcordanţelor ivite pe parcursul 

execuţiei; 

11) Urmărirea realizărilor fizice pentru lucrările atribuite, obiecte, părţi de obiecte si lucrări 

executate de antreprenori; 

12) Urmărirea existenţei notelor de comandă pentru cantităţile de lucrări realizate în plus 

faţă de cele prevăzute în documentaţia de execuţie; 

13) Participarea la negocierea preţurilor pentru lucrările suplimentare necuprinse în listele 

de cantităţi de lucrări, având în vedere eventualele compensări cu notele de renunţări; 

14) Participarea la pregătirea recepţiei, colaborând cu constructorul la finalizarea cărţii 

construcţiei, şi la convocarea comisiei de recepţie; 

15) Convocarea, conform reglementărilor în vigoare, a Comisiei pentru recepţia finală a 

lucrărilor. 

16) Identificarea şi prospectarea pieţei furnizorilor de resurse materiale, piese de schimb, 

servicii şi lucrări; 

17) Întreţinerea corespondenţei cu diverşi furnizori de materiale agreaţi, solicitându-le 

acestora diverse informaţii cu privire la materialele pe care le utilizează societatea (în 

prestaţii şi reparaţii); 

18) Colectarea, analiza şi întreţinerea la zi, a bazelor de date comerciale cuprinzând 

furnizorii de materiale, preţurile practicate, condiţiile de livrare şi sistemul de coduri 

aferent; 

19) Colaborarea cu celelalte compartiment funcţionale şi operaţionale, în vedere identificării 



 

 

Pagina 43 din 70 
 

şi satisfacerii nevoilor de consum ale acestora; 

20) Participarea la negocierea preţurilor şi altor clauze contractuale, în cazul în care este 

solicitat acest lucru; 

21) Lansarea comenzilor de aprovizionare cu specificaţia sorto-tipo-dimensională, pentru 

materialele şi piesele de schimb solicitate aferente consumului; 

22) Monitorizarea proceselor şi termenelor de livrare a comenzilor şi comunicarea către 

Directorul Tehnic a întârzierilor ce pot afecta semnificativ activitatea organizaţiei; 

23) Realizarea recepţiei calitative şi cantitative a bunurilor achiziţionate; 

 

 

IX.2.  DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

IX.2.1. Serviciul Planificare Financiară, Imobilizări 
Serviciul Planificare Financiară, Imobilizări desfăşoară în principal următoarele activităţi 

specifice: 

1) Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii, în corelare cu strategia de 

dezvoltare a societăţii, şi urmărirea executării acestuia; 

2) Asigurarea utilizării optime a resurselor financiare ale societăţii în scopul menţinerii 

echilibrului financiar; 

3) Elaborarea de studii şi analize cu privire la profitabilitatea activităţilor, eficienţa 

utilizării capitalului, evoluţia acumulărilor băneşti, a structurii cheltuielilor materiale şi 

a altor indicatori economico — financiari; 

4) Fundamentarea şi supunerea spre aprobare a tarifelor serviciilor de alimentare cu 

apă şi de canalizare, în conformitate cu schema de tarifare reglementată prin 

Contractul de Delegare; 

5) Elaborarea documentaţiei de ajustare a tarifelor conform legislaţiei în vigoare şi a 

metodologiei de calcul stabilită prin Contractul de Delegare; 

6) Analiza şi recomandarea de îmbunătăţiri ale sistemelor financiare, politicilor şi 

procedurilor societăţii, care să contribuie la creşterea profitabilităţii; 

7) Analiza oportunităţii şi raţionalităţii cheltuielilor în corelare cu Bugetul de Venituri şi 

Cheltuieli, putând solicita explicaţii privind anumite plăţi. 
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IX.2.2. Serviciul Financiar 
Serviciul Financiar desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Organizarea şi conducerea, conform prevederilor legale, a activităţii financiare şi, 

respectiv, a evidenţei sintetice şi analitice a conturilor repartizate reflectate în activul 

şi pasivul bilanţului contabil al societăţii, pentru exerciţiul financiar; 

2) Coordonarea şi controlul respectării disciplinei financiare şi de casă conform 

legislaţiei în vigoare; 

3) Urmărirea şi controlul încasărilor şi plăţilor; 

4) Executarea lunară a sistemului de compensare în bani şi reţineri din salariu; 

5) Verificarea activităţii casieriilor şi stabilirea normelor de disciplină financiară şi de 

casă aplicabile la nivelul societăţii; 

6) Asumarea răspunderii pentru legalitatea şi conformitatea operaţiunilor economico-

financiare înregistrate pe baza documentelor legale; 

7) Stabilirea traseelor de comunicaţie privitoare la documentele financiar-contabile, de la 

emiterea până la arhivarea lor; 

8) Efectuarea plăţilor şi soluţionarea eventualelor situaţii conflictuale apărute cu privire 

la acestea; 

9) Asigurarea resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor, în scopul îndeplinirii 

obiectivelor stabilite şi aprobate; 

10) Urmărirea depunerii la termen a sumelor încasate la casierie, urmărind încadrarea în 

plafonul de casă stabilit; 

11) Asigurarea legăturii între societate şi organele bancare şi cele fiscale în vederea 

efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv a celor în numerar, urmărind şi 

verificând respectarea legalităţii în cadrul operaţiunilor respective; 

12) Gestiunea conturilor societăţii, deschise la Trezorerie sau la băncile comerciale. 

 

IX.2.3. Biroul Contabilitate 
Biroul Contabilitate desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a următoarelor grupe de 

conturi:  stocuri de materii prime şi materiale, stocuri în curs de aprovizionare, stocuri 

aflate la terţi, produse, mărfuri,  ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în 

curs de execuţie, clienţi şi conturi asimilate, ajustări pentru deprecierea creanţelor, 

conturi în afara bilanţului; 

2) Efectuarea şi verificarea operaţiunilor de delimitare în timp a veniturilor 

3) Rapoarte privind creanţele. 
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IX.2.4. Compartimentul Facturare 
 

Compartimentul Facturare desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Pregătirea şi imprimarea facturilor; 

2) Pregătirea facturilor pentru distribuţie/expediere. 

 
 

IX.3  DIRECŢIA TEHNICĂ 
 

IX.3.1. Serviciul Tehnic 
Serviciul Tehnic desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Întocmirea, la nivel de companie, a programului anual de revizii tehnice, reparaţii 

curente şi capitale, modernizări şi investiţii ale reţelelor de apă şi canalizare; 

2) Întocmirea, la nivel de companie, a necesarelor de materiale, piese de schimb şi lucrări 

de mentenanţă  cu terţii pe centre de activitate. 

3) Întocmirea,  la  nivel  de  companie, a planului  de achiziţii pentru furnizare produse, 

servicii şi lucrări de mentenanţă şi investiţii.  

4) Verificarea  şi  avizarea  din punct de vedere tehnic a documentaţiei de achiziţie pentru 

furnizare produse, servicii şi lucrări de mentenanţă şi investiţii; 

5) Gestionarea contractelor de furnizare servicii şi lucrări de mentenanţă. 

6) Gestionarea, centralizat la nivel de companie, a lansării, executării şi recepţiei lucrărilor 

de mentenanţă. 

7) Întocmirea  documentaţiei  pentru  stabilirea, ajustarea sau modificarea elementelor 

legate de mentenanţă din  structura preţurilor şi tarifelor. 

8) Întocmirea  documentaţiei  pentru stabilirea  sau  rectificarea  elementelor  legate de 

mentenanţă din structura bugetului de cheltuieli. 

9) Elaborarea regulamentelor de exploatare, a instrucţiunilor de exploatare, întreţinere, 

reparaţii şi lubrifiere utilajelor şi instalaţiilor;  

10) Întocmirea planului de reparaţii programate ale utilajelor şi asigurarea executării 

acestora în regie proprie sau prin intermediul terţilor; 

11) Estimarea costurilor cu reviziile şi reparaţiile utilajelor şi comunicarea acestora 

Directorului Tehnic, în vederea includerii lor în bugetul societăţii; 

12) Actualizarea normelor de consum în funcţie de tehnologiile aplicate şi normativele în 

vigoare, în vederea identificării unor noi soluţii economice şi eficiente pentru societate; 
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13) Verificarea antemăsurătorii lucrărilor, şi a situaţiilor de lucrări, întocmite de către secţii 

sau terţi pentru lucrările revizie şi reparaţie auto-utilaje şi utilaje/instalaţii tehnologice 

ale societăţii, confirmând cantitativ şi calitativ lucrările efectuate precum şi încadrarea 

în normele de consum pentru fiecare resursă; 

14) Reconstituirea, completarea şi păstrarea "Cărţilor tehnice ale construcţiilor"; 

15) Organizarea arhivei tehnice pentru păstrarea documentelor de bază ale instalaţiilor 

tehnologice din infrastructura tehnico-edilitară aferente serviciului de alimentare cu apă 

şi canalizare; 

16) Întocmirea formelor pentru casare şi scoaterea efectivă din funcţiune a utilajelor 

aprobate la casare; 

17) Asigurarea alimentării cu apă brută, energie electrică, termică, gaze, etc., necesare 

desfăşurării normale a proceselor de producţie; 

18) Monitorizarea consumurilor energetice specifice (energie electrică, termică, gaze 

naturale) şi a încadrării acestora în repartiţiile şi cotele stabilite; 

19) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

20) Adoptarea tuturor măsurilor adecvate în scopul de a adapta echipamentele şi 

instalaţiile ce formează Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare la 

evoluţia standardelor şi tehnicilor; 

21) Analiza evidenţelor şi a informaţiilor tehnice deţinute de ADI privind bunurile aferente 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în fiecare zonă urbană; 

22) Colaborarea cu Serviciul Achiziţii pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru 

achiziţiile de utilaje şi serviciile de întreţinere/reparaţii la utilajele/instalaţiile regiei; 

23) Participare la analiza accidentelor tehnice apărute în exploatarea utilajelor; 

24) Întocmirea documentaţiei de fundamentare pentru acordarea, modificarea licenţei de 

operare sau  a condiţiilor  asociate acesteia; 

25) Actualizarea periodică a  situaţiei realizării condiţiilor de operare prevăzute în licenţa de 

operare A.N.R.S.C.  

26) Preluarea solicitărilor unităţilor administrativ teritoriale delegante cu privire la delegarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare sau la extinderea ariei de operare. 

27) Întocmirea şi actualizarea, după necesitate, împreună cu unităţile administrativ 

teritoriale delegante, a  programului de  măsuri  etapizate  pentru  asigurarea  

condiţiilor autorizate de preluare pe parcursul derulării procedurii de preluare. 
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28) Urmărirea realizării, pe parcursul derulării procedurii de preluare, a măsurilor din 

programul de măsuri etapizate  convenit cu unităţile administrativ teritoriale delegante 

pentru asigurarea condiţiilor autorizate de preluare. 

29) Realizarea/actualizare Registrului de evidenţă tehnico-operativă cu date de identificare 

şi locaţie, date tehnice şi funcţionale coerente si corecte a activelor; 

30) Actualizarea datelor tehnice din cadrul Fişei Operatorului de apă şi canalizare pe zone 

de activitate  - Raportare anuală şi semestrială; 

31) Colectarea/distribuirea informaţiilor referitoare la active de la/către  direcţiile/ serviciile  

implicate; 

32) Analizarea şi întocmirea de rapoarte regulate specifice activităţii. 

33) Instruirea personalului din celelalte departamente/servicii implicate în managementul 

activelor în instrumente, metode şi practici moderne de management al activelor. 

 

IX.3.2. Laborator analize apă potabilă 
Laboratorul analize apă potabilă desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Stabilirea frecvenţei de prelevare a probelor din punctele de control (rezervor de 

serviciu, sistem de distribuție, puțuri de captare, rețele de distribuție, consumatori), în 

conformitate cu Programul de monitorizare a calităţii apei potabile şi corelat cu situațiile 

concrete care pot apărea în procesul de tratare a apei brute. 

2) Efectuarea prelevărilor şi analizelor de laborator asupra apei potabile, în conformitate cu 

standardele în vigoare; 

3) Organizarea sistemului de informare permanentă a clienților interni şi utilizatorilor asupra 

nivelului indicatorilor  de calitate ai apei potabile furnizate, asigurând accesibilitatea si 

disponibilitatea informațiilor. 

4) Colaborarea  cu laboratoare  din cadrul Agenției de protecție a mediului Neamţ, Agenția 

de gospodărire a apelor Neamţ, Autoritatea de Sănătate Publica Neamţ şi Institutul de 

Sănătate Publică Iași în probleme de calitate a apei la sursă şi a apei potabile livrată în 

rețea, prin personalul propriu. 

5) Completarea fişelor tehnice ale echipamentelor specifice activităţii. 
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IX.3.3. Laborator analize apă uzată 
Laboratorul analize apă uzata desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Stabilirea frecvenţei de prelevare a probelor din punctele de control (sistemele epurare 

ape uzate, sistemele de canalizare şi forajele existente în incinta stațiilor de epurare) în 

conformitate cu prevederile NTPA 001 şi NTPA 002  şi corelat cu situațiile concrete care 

pot apărea în procesul de epurare; 

2) Întocmirea programului de monitorizare a calităţii apei uzate pe zone operaționale; 

3) Efectuarea prelevărilor şi analizelor de laborator asupra apei uzate, în conformitate cu 

standardele în vigoare; 

4) Organizarea  sistemului  de  informare  permanentă a celor  care  exploatează  stațiile 

de epurare asupra nivelului  indicatorilor de calitate ai apei brute şi epurate, asigurând 

accesibilitatea şi disponibilitatea informațiilor; 

5) Colaborarea cu laboratoare din cadrul Agenției de Protecție a Mediului, S.G.A. Neamţ, 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Neamţ în probleme de calitate a 

apei uzate şi epurate, deversate în emisar. 

6) Completarea fişelor tehnice ale echipamentelor specifice activităţii. 

 
IX.3.4. Serviciul Proiectare-GIS 

Serviciul Proiectare-GIS desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Întocmirea documentaţiilor tehnice  pentru lucrări de branşare / racordare  la reţelele de 

distribuţie apă potabilă, respectiv la reţele de canalizare menajeră.  

2) Întocmirea documentaţiilor  tehnice pentru  separarea  instalaţiei de alimentare cu apă.  

3) Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru extinderi şi reabilitări de apă/canalizare 

menajeră; 

4) Dimensionarea  volumului cheltuielilor prevăzute  pentru realizarea proiectului, întocmind 

devize pe categorii de lucrări. 

5) Emiterea avizului definitiv pentru utilizarea reţelelor de alimentare cu  apă potabilă şi 

canalizare, în vederea încheierii contractelor de furnizare. 

6) Emiterea avizelor de principiu pentru autorizaţii de construire.  

7) Întocmirea proiectelor şi devizelor estimative pentru lucrări de extindere sau reabilitare 

reţele de alimentare cu apă sau    reţele de canalizare cuprinse în programul de 

mentenanţă şi investiţii din aria de operare. 

8) Participarea la recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor pentru 

care a asigurat documentaţia de proiectare, verificând conformitatea execuţiei cu 

proiectul. 
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9) Verificarea prin dirigenţie de şantier a realizării execuţiei lucrărilor de executare reţele de 

alimentare cu apă potabilă şi canalizare.  

10) Asigurarea realizării/întocmirea documentaţiei cadastrale, obţinerea şi gestionarea 

înregistrărilor cadastrale. 

11) Asigurarea  realizării/întocmirea  documentelor  impuse   de    legislaţia   în   vigoare   

privind   urmărirea  în timp a construcţiilor. 

12) Organizarea activităţilor de preluare a informaţiilor şi trasare a reţelelor cu toate 

componentele acestora pe hartă, atât din documentaţiile tehnice, cât şi prin măsurători 

directe. 

13) Organizarea şi asigurarea realizării activităţilor de introducere a datelor tehnice în 

software-ul GIS.  

14) Organizarea şi  asigurarea  utilizării  precum şi  actualizarea GIS-ului aferent 

infrastructurii de apă şi canalizare de către personalul Companiei. 

15) Realizarea  măsurătorilor  topografice  şi  cadastrale,  integrarea datelor provenite din 

măsurători şi alte metode de achiziţii de date. 

16) Realizarea măsurătorilor în teren pentru realizarea planurilor cotate. 

17) Întocmirea şi actualizarea bazelor de date topografice. 

18) Prelucrarea datelor topografice din teren sau din alte surse pentru crearea, modificarea 

şi producerea de hărţi şi alte reprezentări grafice. 

 

IX.3.5. Serviciul Mentenanţă si Automatizare 
Serviciul Mentenanţă şi Automatizare desfăşoară în principal următoarele activităţi 

specifice: 

1) Întocmeşte, centralizat la nivel de Companie, a planificării lucrărilor de mentenanţă a 

mijloacelor fixe, pentru staţii pompare apă şi staţii pompare apă uzată; 

2) Întocmirea, centralizat la nivel de Companie, a necesarelor de materiale, piese de 

schimb şi lucrări de mentenanţă  cu terţii pe centre de activitate, pentru staţii pompare 

apă şi staţii pompare apă uzată. 

3) Întocmirea,  centralizat  la  nivel  de  Companie, a  necesarului  de  lucrări de  investiţii 

mijloace fixe (înlocuiri, dotări, reabilitări, modernizări), împreună cu Serviciul Tehnic, 

pentru staţii pompare apă şi staţii pompare apă uzată. 

4) Întocmirea, centralizat  la  nivel  de  Companie, a  planului  de achiziţii pentru furnizare 

produse, servicii şi lucrări de mentenanţă şi investiţii, pentru staţii pompare apă şi staţii 

pompare apă uzată.  
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5) Verificarea  şi  avizarea  din punct de vedere tehnic a documentaţiei de achiziţie pentru 

furnizare produse, servicii şi lucrări de mentenanţă şi investiţii, pentru staţii pompare 

apă şi staţii pompare apă uzată. 

6) Gestionarea contractelor de furnizare servicii şi lucrări de mentenanţă, pentru staţii 

pompare apă şi staţii pompare apă uzată. 

7) Gestionarea, centralizat la nivel de Companie, a lansării, urmăririi executării, recepţiei 

şi raportării lucrărilor de mentenanţă, pentru staţii pompare apă şi staţii pompare apă 

uzată. 

8) Întocmirea  documentaţiei  pentru stabilirea  sau  rectificarea  elementelor  legate de 

mentenanţă din structura bugetului de cheltuieli, în colaborare cu Serviciul Tehnic. 
9) Completarea fişelor tehnice ale echipamentelor specifice activităţii. 

 

IX.3.6. Dispeceratul S.C.A.D.A. 
Dispeceratul desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Coordonarea, prin dispecerii de serviciu, a manevrelor necesare distribuirii apei potabile 

şi industriale la presiuni şi debite optime pentru unitate şi consumatori; 

2) Informarea rapidă şi corectă a factorilor cu putere de decizie asupra reglării proceselor 

de producţie/prestaţii; 

3) Urmărirea permanentă sistematică şi înregistrarea corectă a presiunilor, debitelor şi 

nivelelor în rezervoare; 

4) Informarea operativă a Directorului General şi a persoanele abilitate de unitate asupra 

evenimentelor care pot conduce la apariţia situaţiilor de urgenţă, în vederea luării 

deciziilor pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestora; 

5) Identificarea şi implementarea manevrelor necesare uniformizării şi continuităţii activităţii 

de alimentare cu apă; 

6) Realizarea legăturii dintre echipele operative de lucrători aflaţi pe teren şi angajaţii Call 

Center care sesizează diferite defecţiuni la reţeaua de alimentare cu apă sau la sistemul 

de canalizare; 

7) Transmiterea şefilor de secţii, sectoare, formaţii a sesizărilor privind deficienţele în 

funcţionarea sistemelor publice şi urmărirea modului în care se înlătură deficienţele 

semnalate; 

8) Organizarea activităţii echipei de intervenţie. 
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IX.3.7.  Serviciul Transport 
Serviciul Transport desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Gestionarea parcului auto, cu respectarea condiţiilor tehnice, economice şi legale 

prevăzute;  
2) Monitorizarea datelor la care trebuie efectuate inspecţiile tehnice periodice ale 

autovehiculelor şi coordonarea acestui proces; 

3) Adoptarea operativă a măsurilor necesare pentru remedierea defecţiunilor apărute la 

autovehiculele incluse în parcul auto; 

4) Urmărirea asigurării de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb, anvelope, acumulatori, 

materiale de întreţinere, în strictă concordanţă cu resursele prevăzute în bugetul 

repartizat şi duratele normate de utilizare; 

5) Verificarea şi asigurarea funcţionării dispozitivelor de localizare şi urmărire G.P.S. 

montate pe autovehiculele şi utilajele aparţinând parcului auto; 

6) Întocmirea raportărilor periodice cu privire la situaţia parcului auto; 

7) Întocmirea listelor de propuneri pentru achiziţia de noi mijloace auto; 

8) Propunerea şi adoptarea de măsuri concrete şi operative de optimizare a consumurilor 

specifice parcului auto (carburant, anvelope, baterii auto, etc.); 

9) Înregistrarea, în fişe speciale, a istoricului fiecărui autoturism, pentru o mai eficientă şi 

complexă gestiune a parcului auto. 

10) Colaborarea cu Registrul Auto Român şi cu celelalte instituţii abilitate pentru asigurarea 

legalităţii funcţionării şi înmatriculării autovehiculelor; 

11) Monitorizarea datelor la care trebuie efectuate inspecţiile tehnice periodice ale 

autovehiculelor şi coordonarea acestui proces; 

12) Încheierea poliţelor de asigurare pentru autovehiculele incluse în parcul auto; 

13) Întocmirea raportărilor periodice cu privire la situaţia parcului auto; 

14) Întocmirea listelor pentru achiziţia de noi mijloace auto; 

15) Propunerea şi adoptarea de măsuri concrete şi operative de optimizare a consumurilor 

specifice parcului auto (carburant, anvelope, baterii auto, etc.); 

16) Întreţinerea relaţiilor contractuale cu societăţile de service autorizat şi participarea la 

negocierea clauzelor contractuale cu acestea; 

17) Gestionarea parcului auto, cu respectarea condiţiilor tehnice, economice şi legale 

prevăzute;  
18) Monitorizarea datelor la care trebuie efectuate inspecţiile tehnice periodice ale 

autovehiculelor şi coordonarea acestui proces; 

19) Adoptarea operativă a măsurilor necesare pentru remedierea defecţiunilor apărute la 
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autovehiculele incluse în parcul auto; 

20) Urmărirea asigurării de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb, anvelope, acumulatori, 

materiale de întreţinere, în strictă concordanţă cu resursele prevăzute în bugetul repartizat 

şi duratele normate de utilizare; 

21) Verificarea şi asigurarea funcţionării dispozitivelor de localizare şi urmărire GPS 

montate pe autovehiculele şi utilajele aparţinând parcului auto; 

22) Întocmirea raportărilor periodice cu privire la situaţia parcului auto; 

23) Întocmirea listelor de propuneri pentru achiziţia de noi mijloace auto; 

24) Propunerea şi adoptarea de măsuri concrete şi operative de optimizare a consumurilor 

specifice parcului auto (carburant, anvelope, baterii auto, etc.); 

25) Înregistrarea, în fişe speciale, a istoricului fiecărui autoturism, pentru o mai eficientă şi 

complexă gestiune a parcului auto. 

 
IX.3.8. Compartimentul Administrativ sediu societate 

Compartimentul Administrativ desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Organizarea activităţii persoanelor care execută lucrări de întreţinere şi curăţenie în 

sediul companiei şi asigurarea  materialelor necesare acestor activităţi. 

2) Amenajarea şi menţinerea spaţiului verde din faţa sediului companiei. 

3) Colectarea şi selectarea deşeurilor pe categorii potrivit procedurilor stabilite. 

4) Urmărirea şi verificarea lucrărilor de reparaţii şi amenajări, recompartimentări, dotarea  

cu mobilier şi alte obiecte de inventar la sediul companiei. 

5) Gestionarea contractelor pentru servicii de pază, recepţia serviciilor efectuate şi 

verificarea facturilor aferente. 

6) Gestionarea  mijloacelor  fixe şi a  altor  bunuri  de natura  obiectelor  de  inventar  

existente în sediul companiei; asigurarea evidenţei acestora pe compartimente. 
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IX.3.9. Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ-Bicaz 
Zona Operaţională  Sud Piatra Neamţ-Bicaz desfăşoară în principal următoarele activităţi 

generale: 

1) Elaborarea propunerilor  de instrucțiuni și proceduri de exploatare specifice 

principalelor tipuri de instalații; 

2) Întocmirea, împreună cu Serviciul Tehnic și cu Serviciul Planificare Financiară, 

Imobilizări a fișelor tehnice ale echipamentelor care vor conține toate datele din 

proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele 

de exploatare luate de pe teren; 

3) Menținerea fișelor tehnice ale echipamentelor, prin înscrierea datelor privind 

exploatarea acestora, în condiții normale și excepționale. 

4) Elaborarea schemelor de funcționare generale ale instalațiilor; 

și următoarele activități specifice: 

 

IX.3.9.1. Compartimentul Tehnic Zonal 
1) Analizarea operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile 

aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, stabilind, împreună cu 

conducerea zonei, măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor 

tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea 

nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. 

2) Urmărirea evidenţierii distincte a întreruperilor şi limitărilor,  a duratei şi a cauzelor de 

întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au 

afectat funcţionarea instalaţiilor proprii şi raportarea acestora, conform prevederilor 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.. 

3) Efectuarea recepţiei extinderilor, branşamentelor şi racordurilor realizate la reţelele de 

alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare. 

4) Întocmirea procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

5) Întocmirea procesul-verbal de predare contor branşament apă. 

6) Asigurarea sigilării contorului şi robinetului de concesie, daca este cazul. 

7) Participarea la recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe în cadrul zonei, 

conform dispoziţiei conducerii Companiei. 

8) Participarea la preluarea bunurilor de retur.  
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 IX.3.9.2. Secţia apă  
 
IX.3.9.2.1.Sectorul Captare Apă  

1) Asigurarea încadrării în standardele de calitate privind apa livrată consumatorilor; 

2) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

3) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

4) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

5) Asigurarea respectării normelor şi normativelor privind buna exploatare şi întreţinere a 

captărilor şi a fronturilor de captare, inclusiv în zona de protecţie sanitară; 

6) Întocmirea evidenţelor primare privind debitul captat, consumul propriu, debitul livrat şi 

resursele consumate; 

7) Întreţinerea şi asigurarea reparaţiilor preventive şi accidentale, care nu necesită 

personal calificat şi nici utilaje sau echipamente speciale la captare, aducţiune, sau la 

staţiile de tratare şi staţiile de pompare, rezervoare etc.; 

8) Colaborarea cu Serviciul Tehnic pentru întocmirea şi derularea programului de 

întreţinere şi reparaţii; 

9) Verificarea anuală a tuturor pompelor; 

10) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in procesul de captare-tratare a apei. 

 
IX.3.9.2.2. Sectorul Distribuţie-Reparatii, Înmagazinare 

1) Executarea lucrărilor repartizate cu respectarea prevederile legale, îndeosebi acelea 

care reglementează domeniul public, construcţiile şi planurile de urbanism, drumurile 

publice şi standardele tehnice în utilizarea materialelor şi tehnologiilor; 

2) Detectarea pierderilor de apă şi efectuarea remedierii acestora; 

3) Elaborarea şi pregătirea tehnico-materială a programului de întreţinere, revizii şi 

reparaţii ale reţelei de distribuţie a apei şi ale utilajelor şi instalaţiilor din dotarea 

sectorului; 

4) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in procesul de distribuţie a apei 
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potabile; 

5) Rezolvarea avariilor apărute pe aducţiuni şi pe reţeaua de distribuţie, cu respectarea 

standardelor de calitate a lucrărilor si a nivelurilor de servicii asumate; 

6) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

7) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează procesul de distribuţie a apei potabile, cu 

respectarea nivelurilor de servicii asumate; 

8) Urmărirea încadrării în resursele materiale normate; 

9) Evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, conform 

procedurilor aprobate. 

  

IX.3.9.2.3. Sectorul Distribuţie-operare 
1) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 
2) Actualizarea Perimetrelor de Distribuţie a Apei aplicabile pentru Zona Urbană; 
3) Executarea lucrărilor repartizate cu respectarea prevederile legale, îndeosebi acelea 

care reglementează domeniul public, construcţiile şi planurile de urbanism, drumurile 

publice şi standardele tehnice în utilizarea materialelor şi tehnologiilor; 

4) Efectuarea, cel puţin săptămânal, a inspecţiei reţelei de distribuţie a apei potabile şi 

urmărirea executării şi realizării planului de mentenanţă preventivă; 
5) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

6) Detectarea pierderilor de apă şi efectuarea remedierii acestora; 

7) Participarea la elaborarea si implementarea Programului de reducere a pierderilor; 
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8) Elaborarea şi pregătirea tehnico-materială a programului de întreţinere, revizii şi 

reparaţii ale reţelei de distribuţie a apei şi ale utilajelor şi instalaţiilor din dotarea 

sectorului; 

9) Adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea reducerii pierderilor pe reţeaua de 

distribuţie; 

10) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează procesul de distribuţie a apei potabile, cu 

respectarea nivelurilor de servicii asumate; 

11) Urmărirea încadrării în resursele materiale normate; 

12) Evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, conform 

procedurilor aprobate; 

13) Asigurarea evidenţei şi funcţionării punctelor de acces la surse de apă destinate 

stingerii incendiilor. 

14) Depistarea consumatorilor frauduloşi şi înaintarea acestora organelor abilitate. 

 

IX.3.9.3. Secţia Canal–Epurare   
 

IX.3.9.3.1. Sectorul Reţele-Canal 
1) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

2) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

3) Informarea utilizatorilor cu privire la datele şi perioadele operaţiunilor de suspendare 

temporara a furnizării serviciilor, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

4) Verificarea racordurilor la canalul stradal şi a funcţionalităţii sistemului de transport 

(nivel apă din canal, gradul de colmatare, nivelul şi natura depunerilor; 

5) Verificarea căminelor de vizitare pe reţeaua de transport (rigolă, scară de acces, 

etanşeitatea căminului, capacul căminului, etc.); 

6) Verificarea cotei şi a integrităţii capacelor pe căminele de vizitare; 

7) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

8) Inspecţia reţelelor de canalizare şi urmărirea execuţiei programului de mentenanţă 
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preventivă şi corectivă; 

9) Asigurarea optimizării consumurilor energetice în activitatea desfăşurată; 

10) Rezolvarea avariilor apărute pe reţeaua de canalizare, cu respectarea standardelor de 

calitate a lucrărilor si a nivelurilor de servicii asumate; 

11) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează activitatea de canalizare, cu respectarea 

nivelurilor de servicii asumate; 

12) Asigurarea exploatării în condiţii optime a pompelor, a construcţiilor şi a instalaţiilor 

pentru colectarea şi transportul apelor uzate spre Secţia de Epurare; 

13) Curăţarea şi decolmatarea reţelelor de canalizare şi menţinerea acestora în stare de 

funcţionare; 

14) Verificarea în teren a modul de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare. 

 
IX.3.9.3.2. Sectorul Epurare Ape Uzate 

1) Exploatarea optimă a instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor aferente staţiei de 

epurare, cu aplicarea şi respectarea regulamentelor de exploatare a acestora; 

2) Încadrarea în standardele de calitate privind apa epurată deversată; 

3) Urmărirea parametrilor apei uzate epurate şi evacuate în emisar, în vederea încadrării 

în limitele prevăzute de Autorizaţie; 

4) Adoptarea măsurilor impuse în vederea minimalizării efectelor poluării, raportând 

situaţia conform procedurii aprobate, în cazul poluărilor accidentale; 

5) Întreţinerea curentă a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente staţiei de 

epurare; 

6) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

7) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

8) Menţinerea gradului poluării de orice natură la un nivel minim care poate fi atins în mod 

rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămol şi emisiile de gaze; 

9) Asigurarea controlului lucrărilor de mentenanţă externă efectuate; 

10) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in activitatea de epurare. 
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IX.3.10. Zona Operaţională  Est Roman 
Zona Operaţională Est Roman  desfăşoară în principal următoarele activităţi generale: 

1) Elaborarea propunerilor  de instrucțiuni și proceduri de exploatare specifice 

principalelor tipuri de instalații; 

2) Întocmirea, împreună cu Serviciul Tehnic și cu Serviciul Planificare Financiara, 

Imobilizari a fișelor tehnice ale echipamentelor care vor conține toate datele din proiect, 

din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de 

exploatare luate de pe teren; 

3) Menținerea fișelor tehnice ale echipamentelor, prin înscrierea datelor privind 

exploatarea acestora, în condiții normale și excepționale. 

4) Urmărirea şi verificarea lucrărilor de reparaţii şi amenajări, recompartimentări, dotarea  

cu mobilier şi alte obiecte de inventar la sediul punctului de lucru zonal. 

5) Gestionarea  mijloacelor  fixe şi a  altor  bunuri  de natura  obiectelor  de  inventar  

existente în sediul punctului de lucru zonal; asigurarea evidenţei acestora pe 

compartimente. 

6) Elaborarea schemelor de funcționare generale ale instalațiilor; 

și următoarele activități specifice: 

 
IX.3.10.1. Compartimentul Tehnic zonal 

1)  Analizarea operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile 

aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, stabilind, împreună cu 

conducerea zonei, măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor 

tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea 

nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. 

2) Urmărirea evidenţierii distincte a întreruperilor şi limitărilor,  a duratei şi a cauzelor de 

întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au 

afectat funcţionarea instalaţiilor proprii şi raportarea acestora, conform prevederilor 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.. 

3) Efectuarea recepţiei extinderilor, branşamentelor şi racordurilor realizate la reţelele de 

alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare. 

4) Întocmirea procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

5) Întocmirea procesul-verbal de predare contor branşament apă 

6) Asigurarea sigilării contorului şi robinetului de concesie, daca este cazul. 

7) Participarea la recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe în cadrul zonei, 

conform dispoziţiei conducerii Companiei. 
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8) Participarea la preluarea bunurilor de retur.  

 

IX.3.10.2. Administrativ Zona Est 
Administrativul desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Execută lucrări de întreţinere şi curăţenie în sediul punctului de lucru zonal. 

2) Amenajarea şi menţinerea spaţiului verde din faţa sediului punctului de lucru zonal. 

3) Colectarea şi selectarea deşeurilor pe categorii potrivit procedurilor stabilite. 

 

IX.3.10.3. Secţia apă 
 

IX.3.10.3.1. Sectorul Captare Apă
1) Asigurarea încadrării în standardele de calitate privind apa livrată consumatorilor; 

2) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

3) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

4) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

5) Asigurarea respectării normelor şi normativelor privind buna exploatare şi întreţinere a 

captărilor şi a fronturilor de captare, inclusiv în zona de protecţie sanitară; 

6) Întocmirea evidenţelor primare privind debitul captat, consumul propriu, debitul livrat şi 

resursele consumate; 

7) Întreţinerea şi asigurarea reparaţiilor preventive şi accidentale, care nu necesită 

personal calificat şi nici utilaje sau echipamente speciale la captare, aducţiune, sau la 

staţiile de tratare şi staţiile de pompare, rezervoare etc.; 

8) Verificarea anuală a tuturor pompelor; 

9) Colaborarea cu Serviciul Tehnic pentru întocmirea şi derularea programului de 

întreţinere şi reparaţii. 

10) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in procesul de captare-tratare a apei. 
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IX.3.10.3.2. Sectorul Înmagazinare-Distribuţie 

1) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

2) Actualizarea Perimetrelor de Distribuţie a Apei aplicabile pentru Zona Urbană; 

3) Executarea lucrărilor repartizate cu respectarea prevederile legale, îndeosebi acelea 

care reglementează domeniul public, construcţiile şi planurile de urbanism, drumurile 

publice şi standardele tehnice în utilizarea materialelor şi tehnologiilor; 

4) Efectuarea, cel puţin săptămânal, inspecţiei reţelei de distribuţie a apei potabile şi 

urmărirea executării şi realizării planului de mentenanţă preventivă; 

5) Detectarea pierderilor de apă şi efectuarea remedierii acestora; 

6) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

7) Participarea la elaborarea si implementarea Programului de reducere a pierderilor; 

8) Elaborarea şi pregătirea tehnico-materială a programului de întreţinere, revizii şi 

reparaţii ale reţelei de distribuţie a apei şi ale utilajelor şi instalaţiilor din dotarea 

sectorului; 

9) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in procesul de distribuţie a apei 

potabile; 

10) Rezolvarea avariilor apărute pe aducţiuni şi pe reţeaua de distribuţie, cu respectarea 

standardelor de calitate a lucrărilor si a nivelurilor de servicii asumate; 

11) Adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea reducerii pierderilor pe reţeaua de 

distribuţie; 

12) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează procesul de distribuţie a apei potabile, cu 

respectarea nivelurilor de servicii asumate; 

13) Urmărirea încadrării în resursele materiale normate; 

14) Evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, conform 

procedurilor aprobate; 

15) Asigurarea evidenţei şi funcţionării punctelor de acces la surse de apă destinate 
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stingerii incendiilor. 

16) Depistarea consumatorilor frauduloşi şi înaintarea acestora organelor abilitate. 

 
IX.3.10.4.  Secţia Canal–Epurare 
 
IX.3.10.4.1. Sectorul Reţele-Canal 

1) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

2) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

3) Informarea utilizatorilor cu privire la datele şi perioadele operaţiunilor de suspendare 

temporara a furnizării serviciilor, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

4) Verificarea racordurilor la canalul stradal şi a funcţionalităţii sistemului de transport 

(nivel apă din canal, gradul de colmatare, nivelul şi natura depunerilor; 

5) Verificarea căminelor de vizitare pe reţeaua de transport (rigolă, scară de acces, 

etanşeitatea căminului, capacul căminului, etc.); 

6) Verificarea cotei şi a integrităţii capacelor pe căminele de vizitare; 

7) Inspecţia reţelelor de canalizare şi urmărirea execuţiei programului de mentenanţă 

preventivă şi corectivă; 

8) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

9) Asigurarea optimizării consumurilor energetice în activitatea desfăşurată; 

10) Rezolvarea avariilor apărute pe reţeaua de canalizare, cu respectarea standardelor de 

calitate a lucrărilor si a nivelurilor de servicii asumate; 

11) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează activitatea de canalizare, cu respectarea 

nivelurilor de servicii asumate; 

12) Asigurarea exploatării în condiţii optime a pompelor, a construcţiilor şi a instalaţiilor 

pentru colectarea şi transportul apelor uzate spre Secţia de Epurare; 

13) Curăţarea şi decolmatarea reţelelor de canalizare şi menţinerea acestora în stare de 
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funcţionare; 

14) Verificarea în teren a modul de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare. 

 

IX.3.10.4.2. Sectorul Epurare Ape Uzate 

1) Exploatarea optimă a instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor aferente staţiei de 

epurare, cu aplicarea şi respectarea regulamentelor de exploatare a acestora; 

2) Încadrarea în standardele de calitate privind apa epurată deversată; 

3) Urmărirea parametrilor apei uzate epurate şi evacuate în emisar, în vederea încadrării 

în limitele prevăzute de Autorizaţie; 

4) Adoptarea măsurilor impuse în vederea minimalizării efectelor poluării, raportând 

situaţia conform procedurii aprobate, în cazul poluărilor accidentale; 

5) Întreţinerea curentă a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente staţiei de 

epurare; 

6) Executarea manevrelor în instalaţii numai pe baza unui document scris numit "foaie de 

manevră", care trebuie să conţină: tema manevrei, scopul manevrei, succesiunea 

operaţiilor, notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor, persoanele care 

execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor; 

7) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

8) Menţinerea gradului poluării de orice natură la un nivel minim care poate fi atins în mod 

rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămol şi emisiile de gaze; 

9) Asigurarea controlului lucrărilor de mentenanţă externă efectuate; 

10) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in activitatea de epurare. 
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IX.3.11. Zona Operaţională Nord Tirgu Neamţ 
Zona Operaţională Nord Tirgu Neamţ  desfăşoară în principal următoarele activităţi 

generale: 

1) Elaborarea propunerilor  de instrucțiuni și proceduri de exploatare specifice principalelor 

tipuri de instalații; 

2) Întocmirea, împreună cu Serviciul Tehnic și cu Serviciul Planificare Financiara, 

Imobilizari a fișelor tehnice ale echipamentelor care vor conține toate datele din proiect, 

din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de 

exploatare luate de pe teren; 

3) Menținerea fișelor tehnice ale echipamentelor, prin înscrierea datelor privind exploatarea 

acestora, în condiții normale și excepționale. 

4) Urmărirea şi verificarea lucrărilor de reparaţii şi amenajări, recompartimentări, dotarea  

cu mobilier şi alte obiecte de inventar la sediul punctului de lucru zonal. 

5) Gestionarea  mijloacelor  fixe şi a  altor  bunuri  de natura  obiectelor  de  inventar  

existente în sediul punctului de lucru zonal; asigurarea evidenţei acestora pe 

compartimente. 

6) Elaborarea schemelor de funcționare generale ale instalațiilor; 

și următoarele activități specifice: 

 

IX.3.11.1. Compartimentul Tehnic zonal 

1) Analizarea operativă şi sistematică a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile 

aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, stabilind, împreună cu 

conducerea zonei, măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor 

tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea 

nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. 

2) Urmărirea evidenţierii distincte a întreruperilor şi limitărilor,  a duratei şi a cauzelor de 

întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au 

afectat funcţionarea instalaţiilor proprii şi raportarea acestora, conform prevederilor 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. 

3) Efectuarea recepţiei extinderilor, branşamentelor şi racordurilor realizate la reţelele de 

alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare. 

4) Întocmirea procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

5) Întocmirea procesul-verbal de predare contor branşament apă 
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6) Asigurarea sigilării contorului şi robinetului de concesie, daca este cazul. 

7) Participarea la recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe în cadrul zonei, conform 

dispoziţiei conducerii Companiei. 

8) Participarea la preluarea bunurilor de retur.  

 
 IX.3.11.2. Administrativ Zona Nord 

Desfăşoară, în principal, următoarele activităţi specifice: 

1) Execută lucrări de întreţinere şi curăţenie în sediul punctului de lucru zonal. 

2) Amenajarea şi menţinerea spaţiului verde din faţa sediului punctului de lucru zonal. 

3) Colectarea şi selectarea deşeurilor pe categorii potrivit procedurilor stabilite. 

 

IX.3.11.3. Sectorul apă  
 
IX.3.11.3.1. Activitatea de Captare apă

1) Asigurarea încadrării în standardele de calitate privind apa livrată consumatorilor; 

2) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

3) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

4) Asigurarea respectării normelor şi normativelor privind buna exploatare şi întreţinere a 

captărilor şi a fronturilor de captare, inclusiv în zona de protecţie sanitară; 

5) Întocmirea evidenţelor primare privind debitul captat, consumul propriu, debitul livrat şi 

resursele consumate; 

6) Întreţinerea şi asigurarea reparaţiilor preventive şi accidentale, care nu necesită 

personal calificat şi nici utilaje sau echipamente speciale la captare, aducţiune, sau la 

staţiile de tratare şi staţiile de pompare, rezervoare etc.; 

7) Verificarea anuală a tuturor pompelor; 

8) Colaborarea cu Serviciul Tehnic pentru întocmirea şi derularea programului de 

întreţinere şi reparaţii. 

9) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in procesul de captare-tratare a apei. 
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IX.3.11.3.2. Activitatea de Înmagazinare-Distribuţie 
1) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

2) Actualizarea Perimetrelor de Distribuţie a Apei aplicabile pentru Zona Urbană; 

3) Executarea lucrărilor repartizate cu respectarea prevederile legale, îndeosebi acelea 

care reglementează domeniul public, construcţiile şi planurile de urbanism, drumurile 

publice şi standardele tehnice în utilizarea materialelor şi tehnologiilor; 

4) Efectuarea, cel puţin săptămânal, a inspecţiei reţelei de distribuţie a apei potabile şi 

urmărirea executării şi realizării planului de mentenanţă preventivă; 

5) Detectarea pierderilor de apă şi efectuarea remedierii acestora; 

6) Participarea la elaborarea si implementarea Programului de reducere a pierderilor; 

7) Elaborarea şi pregătirea tehnico-materială a programului de întreţinere, revizii şi 

reparaţii ale reţelei de distribuţie a apei şi ale utilajelor şi instalaţiilor din dotarea 

sectorului; 

8) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in procesul de distribuţie a apei 

potabile; 

9) Rezolvarea avariilor apărute pe aducţiuni şi pe reţeaua de distribuţie, cu respectarea 

standardelor de calitate a lucrărilor si a nivelurilor de servicii asumate; 

10) Adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea reducerii pierderilor pe reţeaua de 

distribuţie; 

11) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează procesul de distribuţie a apei potabile, cu 

respectarea nivelurilor de servicii asumate; 

12) Urmărirea încadrării în resursele materiale normate; 

13) Evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, conform 

procedurilor aprobate; 

14) Asigurarea evidenţei şi funcţionării punctelor de acces la surse de apă destinate 

stingerii incendiilor. 

15) Depistarea consumatorilor frauduloşi şi înaintarea acestora organelor abilitate. 
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IX.3.11.4.  Sectorul Canal–Epurare   
IX.3.11.4.1. Activitatea de Reţele-Canal 

1) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

2) Satisfacerea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a cererii Utilizatorilor de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele posibilităţilor tehnice şi având în 

vedere furnizarea continuă şi constantă a Serviciilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului de Delegare; 

3) Informarea utilizatorilor cu privire la datele şi perioadele operaţiunilor de suspendare 

temporara a furnizării serviciilor, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

4) Verificarea racordurilor la canalul stradal şi a funcţionalităţii sistemului de transport 

(nivel apă din canal, gradul de colmatare, nivelul şi natura depunerilor; 

5) Verificarea căminelor de vizitare pe reţeaua de transport (rigolă, scară de acces, 

etanşeitatea căminului, capacul căminului, etc.); 

6) Verificarea cotei şi a integrităţii capacelor pe căminele de vizitare; 

7) Inspecţia reţelelor de canalizare şi urmărirea execuţiei programului de mentenanţă 

preventivă şi corectivă; 

8) Asigurarea optimizării consumurilor energetice în activitatea desfăşurată; 

9) Rezolvarea avariilor apărute pe reţeaua de canalizare, cu respectarea standardelor de 

calitate a lucrărilor si a nivelurilor de servicii asumate; 

10) Rezolvarea tuturor sesizărilor care vizează activitatea de canalizare, cu respectarea 

nivelurilor de servicii asumate; 

11) Asigurarea exploatării în condiţii optime a pompelor, a construcţiilor şi a instalaţiilor 

pentru colectarea şi transportul apelor uzate spre Secţia de Epurare; 

12) Curăţarea şi decolmatarea reţelelor de canalizare şi menţinerea acestora în stare de 

funcţionare; 

13) Verificarea în teren a modul de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor din dotare. 

 
IX.3.11.4.2. Activitatea de Epurare Ape Uzate 

1) Exploatarea optimă a instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor aferente staţiei de 

epurare, cu aplicarea şi respectarea regulamentelor de exploatare a acestora; 

2) Încadrarea în standardele de calitate privind apa epurată deversată; 
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3) Urmărirea parametrilor apei uzate epurate şi evacuate în emisar, în vederea încadrării 

în limitele prevăzute de Autorizaţie; 

4) Adoptarea măsurilor impuse în vederea minimalizării efectelor poluării, raportând 

situaţia conform procedurii aprobate, în cazul poluărilor accidentale; 

5) Întreţinerea curentă a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente staţiei de 

epurare; 

6) Identificarea şi aplicarea de metode performante de management, în vederea reducerii 

costurilor de operare; 

7) Menţinerea gradului poluării de orice natură la un nivel minim care poate fi atins în mod 

rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămol şi emisiile de gaze; 

8) Asigurarea controlului lucrărilor de mentenanţă externă efectuate; 

9) Asigurarea optimizării consumurilor energetice in activitatea de epurare. 

 

IX.4.  DIRECŢIA COMERCIALĂ 

 

IX.4.1. Compartimentul Comercial Regional 
Compartimentul Comercial Regional desfăşoară, în principal, următoarele activităţi 

specifice: 

1) Verifică întocmirea corectă a raportului lunar de producţie; 

2) Întocmeşte Reconcilierea veniturilor din activitatea de bază; 

3) Verifică şi vizează referatele de corecţie a cantităţilor facturate de apă potabilă şi apă 

uzată; 

4) Întocmeşte lunar următorii indicatori de performanţă din cadrul Directiei Comerciale: 

- realizarea programului de producţie 

- gradul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate 

- viteza de rotaţie a debitelor 

- gradul de satisfacţie a clienţilor reflectat prin scăderea numărului de reclamaţii 

- încheiere/actualizare contracte 

- nivelul de contorizare a apei potabile livrate populaţiei 

- grad de sigilare 

- program demontare contori pentru verificare metrologică 

- gradul de conectare a populaţiei la reţelele de alimentare cu apă 

- gradul de conectare a populaţiei la reţelele de canalizare 
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5) Întocmeşte şi transmite lunar Cercetarea statistică privind preturile producţiei 

industriale către Institutul Naţional de Statistică; 

6) Centralizează şi transmite rapoartele lunare de activitate din cadrul departamentelor: 

Relaţii Clienţi-Call Center, Incheiere-Urmărire Contracte, Contorizare-Producţie, 

Achiziţii, Aprovizionare, Juridic; 

7) Elaborează propuneri pentru bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 

8) Creează servicii, pachete de servicii, zone si subzone în Emsys.   

 
IX.4.2.  Serviciul Relaţii clienti – Call Center  

Serviciul Relaţii Clienţi - Call Center desfăşoară, în principal, următoarele activităţi 

specifice: 

1) Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/propunerilor,transmise pe diverse canale de 

comunicare şi direcţionarea acestora către ariile funcţionale responsabile pentru 

soluţionarea lor şi urmărirea comunicării în termen a răspunsurilor; 

2) Asigurarea înregistrării şi evidenţei cronologice şi pe tematici a sesizărilor şi 

reclamaţiilor adresate societăţii, precum şi a modului de  

3) Arhivarea petiţiilor, sugestiilor şi rezolvare a acestora;reclamaţiilor, precum şi a 

răspunsurilor formulate şi transmise petenţilor; 

4) Verificarea şi vizarea documentelor necesare branşării/racordării, emiterii avizului 

definitiv, a avizului pentru autorizaţia de construcţie, preluării 

branşamentului/racordului, încheierea contractului, documentele restituirii soldului 

creditor, pentru efectuare de vidanjări etc.. 

5) Aplicarea strategiei societăţii referitoare la protejarea imaginii acesteia în relaţiile cu 

stakeholderii interni şi externi; 

6) Interfaţarea cu diverşii stakeholderi interni şi externi, prin intermediul tuturor canalelor 

de comunicare (scris, oral, telefon, fax, e-mail, etc.). 
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IX.4.3. Serviciul Incheiere-Urmărire contracte 
Serviciul Incheiere-Urmărire contracte desfăşoară în principal următoarele activităţi 

specifice: 

1) Contractarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a 

altor servicii (analize ape uzate, vidanjări): 

2) Actualizarea contractelor de furnizare a serviciilor de apă-canal, ori de câte ori intervin 

modificări şi/sau acte adiţionale între societate şi parteneri/clienţi; 

3) Urmărirea realizării drepturilor şi obligaţiilor operatorului asumate prin contractele de 

furnizare/prestare servicii încheiate; 

4) Urmărirea încasării în termenele legale şi contractuale a contravalorii serviciilor 

furnizate/prestate către utilizatori; 

5) Elaborarea situaţiei datornicilor, precum şi a situaţiei clienţilor rău-platnici, în vederea 

emiterii somaţiilor către aceştia; 

6) Întocmirea studiului privind măsurarea satisfacţiei clienţilor. 

 
IX.4.4. Serviciul Contorizare-Producţie 

Serviciul Contorizare-Producţie desfăşoară în principal următoarele activităţi specifice: 

1) Citirea/recitirea contorilor apă de branşament  şi EMM-uri conform Programului anual 

de citiri; 

2) Montarea/demontarea contorilor; 

3) Asigurarea evidenţei şi gestionarea tuturor mijloacelor de măsurare utilizate; 

4) Preluarea şi introducerea datelor referitoare la consumul realizat, în vederea facturării 

serviciilor. 

5) Efectuarea corecţiilor necesare şi reglarea nivelul producţiei realizate, în urma 

soluţionării sesizărilor primite de la  utilizatori; 

6) Evidenţa serviciilor furnizate pe Zone, în diferite perioade, pe categorii de clienţi, pe 

clienţi semnificativi; 

7) Valorificarea  datelor  referitoare  la  volumul serviciilor  realizate şi  întocmirea 

“Raportul lunar privind producţia   realizată” fizic şi valoric pe Zone şi pe categorii de 

servicii; 

8) Raportarea datelor. 
 

 

 



 

 

Pagina 70 din 70 
 

 

ANEXA NR. 1 
LISTA ACTIVITĂŢILOR SECUNDARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII 

■ 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
■ 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 
■ 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
■ 7111 - Activităţi de arhitectură 
■ 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  
■ 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 
■ 4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
■ 6820 -  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 


