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 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA   REGIONALA                       

” SANATATE   ASIGURATA   PRIN   APA   CURATA” 

 OPERATOR  REGIONAL   APA  SERVICE  SA  GIURGIU     

 

       

 

R E G U L A M E N T U L DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

AL SOCIETATII APA SERVICE  S.A. 
 

CAP. 1. DISPOZITII GENERALE 

1.1. Denumirea unitatii este Societatea  “ APA SERVICE “ Societate pe actiuni si este infiintata prin 

Hotararea  AGA nr.1/27.03.2007. 

1.2. Societatea  APA SERVICE  S.A are personalitate juridica functionand pe baza de gestiune 

economica si autonomie financiara. 

1.3. Forma juridica a Societatii nu poate fi modificata pe toata durata derularii Contractului de 

Delegare a gestiunii Serviciilor. 

          Isi desfasoara activitatea in baza prezentului regulament, a statutului, conform legilor in vigoare. 

1.4. Sediul societatii se afla in municipiul Giurgiu, strada Uzinei nr.2, judetul Giurgiu. 

1.5. Sediul social poate fi mutat in orice alt loc din Romania printr-o hotarare a Adunarii 

Extraordinare a Actionarilor.  

1.6. Durata de activitate se constituie pe termen nelimitat 

1.7.  
 

CAP. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Obiectul de activitate al Societatii va fi operarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare a carui 

gestiune ii este delegata ( “Serviciile”) , conform Contractului de Delegare.   Societatea isi desfasoara 

activitatea exclusiva pentru Autoritatile Locale care i-au delegat , prin Asociatie , gestiunea serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare. 

Domeniul principal :   servicii 

Activitate principala  :  3600 Captarea , tratarea si distributia apei 

Activitati secundare  : 

Cod  CAEN:1623-Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; 

Cod CAEN :1629-Fabricarea altor produse din lemn 

Cod CAEN: 2223-Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; 

Cod CAEN: 2361-Fabricarea elementelor din beton pentru constructii; 

Cod CAEN: 2362-Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii; 

Cod CAEN: 2363-Fabricarea betonului; 

Cod CAEN: 2364-Fabricarea  mortarului; 

Cod CAEN: 2369-Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos 

Cod CAEN: 2420-Productia de tuburi(tevi)din otel; 

Cod CAEN: 2451-Turnarea fontei; 

Cod CAEN: 2454-Turnarea altor metale neferoase; 

Cod CAEN: 2511-Fabricarea de constructii metalicesi parti componente ale structurilor metalice; 

Cod CAEN: 2512- Fabricarea de elemente de dulgherie si tamlarie din metal ; 

Cod CAEN : 2529- Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice ; 

Cod CAEN : 2521-Productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala ; 

Cod CAEN : 2550-Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica,metalurgia 

pulberilor ; 

Cod CAEN: 2561-Tratarea si acoperirea metalelor; 

Cod CAEN: 2562-Operatiuni de metalica generala; 

Cod CAEN: 2591-Fabricarea de recipienti,containere si alte produse similaredin otel; 

Cod CAEN : 4311- Demolarea constructiilor, terasamante si organizare de santiere; 

Cod CAEN : 4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii; 

Cod CAEN : 4120-Constructii de cladiri si lucrari de geniu ; 



 2 

Cod CAEN : 4391-Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ; 

Cod CAEN : 4211-Constructii de autostrazi, drumuri , aerodroame si baze sportive ; 

Cod CAEN : 4221-Constructii hidrotehnice ; 

                 (+4291+4399) 

Cod CAEN : 4221(+4399)-Alte lucrari speciale de constructii; 

Cod CAEN : 4321-Lucrari de instalatii electrice ; 

Cod CAEN : 4329-Lucrari de izolatii si protectie anticorosiva ; 

Cod CAEN : 4322-Lucrari de instalatii tehnico-sanitare ; 

Cod CAEN : 4329-Alte lucrari de instalatii ; 

Cod CAEN : 4311-Lucrari de ipsoserie ; 

Cod CAEN : 4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie ; 

Cod CAEN : 4950-Transporturi prin conducte ; 

Cod CAEN : 5224-Manipulari ; 

Cod CAEN : 5210-Depozitari ; 

Cod CAEN : 7120-Activitati de testari si analiza tehnice ; 

Cod CAEN : 8121-Activitati de intretinere si curatare a cladirilor ; 

Cod CAEN : 8299- Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor ; 

Cod CAEN : 3700-Colectarea si tratarea apelor uzate ; 

Cod CAEN : 3811-Colectarea si tratarea altor reziduuri ; 

        (+3812+3821+3822) 

Cod CAEN : 3811-Salubritate, depoluare si activitati similare 

 

 

CAP. 3. ATRIBUTII 

   3.1. Utilizeaza eficient resursele societatii legate de: materii prime si materiale, dotare, forta de 

munca, resurse financiare si informationale, aplicarea managementului modern; 

   3.2. Elaboreaza programe speciale pentru valorificarea superioara a resurselor, utilizarea rationala a 

capacitatilor de productie, marimea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de productie ; 

   3.3. Asigura pe baze rentabile a tuturor activitatilor, de conducere, de productie, de administratie 

prin aplicarea de structuri flexibile, rationalizarea sistemului informational, perfectionarea continua a 

tuturor activitatilor, lucrarilor din sectii; 

   3.4. Asigura realizarea productiei conform programelor, coroborate cu cerintele pietii, de termenele 

contractuale; 

   3.5. Stabileste masuri pentru realizarea productiei cu cheltuieli minime prin lucrari de mica 

mecanizare, optimizari, perfectionari a personalului, intretinere si reparatii de buna calitate, exploatare 

rationala a dotarii; 

   3.6. Asigura alimentarea cu combustibili si energie electrica si alte utilitati pentru necesitatile 

societatii, asigura aplicarea masurilor pentru reducerea continua a consumurilor energetice si pentru 

economisirea combustibililor; 

   3.7. Asigura aplicarea normelor de protectie si igiena a muncii in vederea prevenirii accidentelor de 

munca si a imbolnavirilor profesionale, aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, 

asigura aplicarea masurilor pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator; 

   3.8. Elaboreaza si fundamenteaza, corespunzator productiei contractate programul de aprovizionare 

tehnico-materiala;    

   3.9. Realizeaza reparatiile in functie de starea tehnica a utilajelor, asigura pastrarea in bune conditii a 

pieselor de schimb si materialelor de protectie ; 

   3.10. Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pe societate si-l imparte pe sectii, asigurand 

echilibrul financiar ; 

   3.11. Asigura crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de productie si de circulatie, 

desfasurarea normala a activitatii economice, constituirea fondurilor proprii, rambursarea creditelor 

bancare, precum si mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli ; 

    3.12. Face periodic inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul societatii si in cazul lipsurilor de 

valori materiale constatate le imputa celor vinovati ; 

    3.13. Organizeaza orientarea profesionala, selectioneaza, incadrarea in munca si promovarea 
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personalului conform cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca, asigura evidenta salariatilor, ia 

masuri pentru aplicarea unor criterii obiective de aprecieri pe baza competentei ; 

    3.14. Organizeaza perfectionarea pregatirii personalului prin instruire, specializare, cursuri la 

societate sau in afara acesteia ; 

    3.15. Selectioneaza si incadreaza personalul cu calificarea necesara pentru exploatarea, intretinerea 

si repararea instalatiilor, utilajelor si masinilor cat si organizareaformelor de perfectionare a pregatirii 

profesionale, precum si a verificarii periodice a cunostiintelor si aptitudinilor acestuia ; 

    3.16. Asigura personalul muncitor cu echipament de protectie si de lucru specific locurilor de 

munca cu grad ridicat de pericol, in vederea prevenirii accidentelor, exploziilor si incendiilor. 

 

CAP. 4. PATRIMONIUL  

     4.1.   Actionarii participa la capitalul social in aporturi in numerar, subscrise si varsate. 

     4.2. Capitalul social al Societatii poate fi majorat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si 

dispozitiile Actului Constitutiv, mai ales cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral 

public, in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luate cu o majoritate de cel 

putin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot  detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 

 

CAP. 5.  ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII 

5.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii. 

    5.2.     Societatea este administrata  de: 

               -  Consiliul de Administratie 

               -  Director General 

    5.3. Consiliul de administratie este numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si 

cuprinde un numar de 3 membri numiti conform Legii nr. 31/1990 cu completarile ulterioare. 

Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare. La 

lucrarile Consiliului de administratie pot participa ca invitati delegati din partea unor organe locale, 

institutii, agenti economici, sindicate. 

    5.4. Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea directorului 

general, presedintele C.A. sau la cererea motivata a cel putin 2 (doi) dintre membrii sai. 

    5.5. Dezbaterile Consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa 

acestuia de cel ales de membrii prezenti. 

    5.6.Pentru ca deciziile Consiliului de Administratie sa fie valabile, este necesara participarea 

(prezenta fizica sau prin telefon, etc) a cel putin jumatate plus unu din numarul Administratorilor, iar 

decizia  va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti. 

    5.7. Consiliul de administratie, are in principal, urmatoarele atributii : 

- aproba nivelul salariilor ; 

- aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii( care cuprinde si Organigrama 

acesteia), dupa ce a obtinut avizul conform  favorabil al Asociatiei asupra acestuia ; 

- stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste pesonalul si bunurile societatii ; 

- elaboreaza  si aproba Regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilesc drepturile si 

responsabilitatile ce revin personalului  societatii ; 

- prezinta anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de maxim 5 luni de la incheierea 

exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si 

pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul 

urmator ; pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate, la 

strategiei si al bugetului pe anul urmator, Consiliul de Administratie va solicita avizul conform 

prealabil al Asociatiei asupra acestor priecte ; 

- promoveaza studii si propune autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea serviciilor ; 

- aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului Societatii ; 

- numeste directorul general si directorii diverselor departamente, cand este cazul ; 

- propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este 

necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati ; 

- exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala ; 

- rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in 
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conformitate cu Actul Constitutiv ; 

5.8. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General. 

Directorul General  este numit din cadrul Consiliului de Administratie. 

 

 

 

 

CAP.6. BUGETUL DE VENITURI CHELTUIELI 

  6.1. Societatea  APA SERVICE  S.A. trebuie sa acopere cu venituri provenite din activitatea sa toate 

cheltuielile, inclusiv dobanzile, amortizarea investitiilor, rambursarea creditelor, sa obtina profit. 

  6.2. Societatea APA SERVICE S.A. intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi 

potrivit legii. 

  6.3. Dupa acoperirea cheltuielilor din veniturile realizate, societatea constituie fondul de rezerva si 

fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfectionarea si recalificarea personalului 

angajat,plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si celelalte varsaminte stabilite de lege. 

  6.4. Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an, mijloacele banesti ale 

societatii nu sunt suficiente, societatea poate contracta credite conform legii. 

  6.5. Societatea propune Adunarii Generale a Actionarilor, investitiile ce urmeaza a fi realizate, 

potrivit obiectului sau de activitate, finantate din sursa proprii, credite bancare sau alte surse. 

 

 

                                                          CAP.7. RELATII COMERCIALE 

  7.1. Preturile si tarifele serviciilor prestate de societate, cu respectarea reglementarilor in vigoare se 

aproba de ANRSC si AGA. 

  7.2. Preturile si tarifele se stabilesc in functie de tipul si specificul serviciului prestat. 

  7.3. Prestare de servicii se face numai pe baza de contract sau comanda ferma. 

 

CAP.8. PERSONALUL SOCIETATII 

  8.1. Personalul societatii este angajat pe baza de contract individual de munca incheiat cu directorul 

general conform contractului colectiv de munca. 

  8.2. Statutul personalului este aprobat de CA si reglementeaza in principiu: 

- angajarea, promovarea, atestarea pe post, iesirea din serviciu; 

- indatoririle salariatilor; 

- sistemul de salarizare si recompense; 

- modul de aplicare a sanctiunilor; 

- protectia sociala a salariatilor. 

 

 

CAP.9. COMISII 

9.1. In cadrul societatii funcţionează mai multe comisii intocmite pe diferite domenii de activitate 

numite prin decizii date de conducerea societatii, cu atributii si responsabilităţi specifice. 

Principalele comisii existente în cadrul societaţii sunt : 

     a) Comisia de încadrare, promovare în muncă şi verificarea cunoştinţelor profesionale a 

salariaţilor. 

         Comisia este formată din 3-7 (şapte) membrii – un preşedinte , un vicepreşedinte , un secretar si 

patru membrii din cadrul principalelor sectoare ale societaţii. 

         Atribuţiile comisiei sunt : 

• de a examina profesional pe viitorii angajaţi ; 

• de a examina salariaţii profesional în vederea promovarii ; 

Comisia are ca responsabilităţi ridicarea nivelului profesional şi a competenţei salariaţilor în 

vederea unei mai bune reorganzari pe activităţi a salariaţilor  

    b) Comisia de cercetare disciplinară a salariaţilor 

         Comisia este formată din 3 -5 membri – un consilier juridic, seful compartimentului Resurse 

Umane, 2 membrii din cadrul principalelor sectoare ale societaţii şi un reprezentant al sindicatului. 
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          Atribuţiile comisiei sunt : 

• de a cerceta cazul de indisciplică in raport cu prevederile Codului Muncii 

Regulamentul de Ordine Interioară şi Contractul Colectiv de Muncă : 

• de a dispune sancţiunile în raport de cercetarea disciplinară efectuată. 

Comisia are ca responsabilităţi respectarea legislaţiei în vigoare şi de a întări disciplina în 

cadrul activităţii desfăşurate în societate. 

   c) Comisia de intervenţie în caz de urgenţă 

         Pentru intervenţiile în caz de urgenţă se formează CELULA DE URGENTA având în vedere 

prevederile ORDIN nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră. 

         CELULA DE URGENTA se activează în cazul iminenţei şi/sau producerii unor situaţii de 

urgenţă sau dezastre ce afectează societatea. 

         Atributiile Celulei de Urgenţă sunt : 

• gestionează documentele şi baza de date referitoare la situatiile de urgenţă ; 

 în perioada pre-dezastru(situaţie de urgenţă): 

•  identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din competenţa 

operatorului economic . 

•  organizează culegerea de informaţii şi fluxul informaţional-deciziţional 

•  analizează şi avizează Planurile pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

• informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă; 

•  coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi dezastre; 

•  solicită fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de 

management al situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor; 

• se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui pentru 

analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie 

prezentate în Planul anual de activităţi şi Planul anual de pregătire pentru intervenţie şi în 

Planul privind gestionarea si managenentul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor; 

•  elaborează Planurile anuale de activităţi şi de pregătire pentru intervenţie şi Planul de analiză 

şi acoperire a riscurilor; 

• îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul  Judeţean  pentru 

Situaţii de Urgenţă                    

   în timpul dezastrului(apariţiei situaţiilor de urgenţă): 

• informează Comitetul Judeţean, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul 

Operaţional), privind apariţia situaţiilor de urgenţe; 

•  analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a acesteia; 

•  declară starea de alertă la nivelul societăţii.  

•  pune în aplicare măsurile prevăzute în Planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de 

urgenţă (pe tipuri de riscuri identificate),  funcţie de situaţia concretă din zonă; 

• evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în unităţile administrativ-teritoriale, 

stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea 

lor; 

•  dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei  de urgenţă sau alţi 

specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi luarea 

deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie. 

• dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din 

zonele ce pot fi afectate; 

•  dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate; 

• informează Comitetul  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra activităţii desfăşurate; 

•  stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale; 

• asigură evacuarea salariaţilor şi bunurilor din zonele afectate; 
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• îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau Comitetul  Judeţean  pentru 

Situaţii de Urgenţă     

 în perioada post-dezastru: 

•  desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a 

obiectivelor(zonelor) afectate; 

• organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi 

pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la Comitetul  Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă; 

• analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire şi limitare a 

efectelor ; 

• asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, acţiunile 

întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare; 

•  stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale şibăneşti acordate de 

guvern, de organizaţii non-guvernamentale naţionale/ internaţionale, persoane fizice sau 

juridice; 

•  analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru lucrările de refacere; 

•  reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe; 

•  îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Judeţean. 

     Comisia are ca responsabilităţi respectarea legislaţiei în vigoare 

d) Comisia centrală de inventariere a patrimoniului societăţii 

Comisia se întruneşte în fiecare an pentru inventarierea patrimoniului  societaţii la in baza 

dispoziţii  interne emise de conducere şi funcţionează în conformitate cu prevederile : Legii 

nr.82/1991 Legea contabilitaţii, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.31/1990 

Legea Societăților  cu modificările și completările ulterioare, Ordin 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor propii, cu modificările și completările ulterioare. 

       Comisia centrală de inventariere este formată din 4 (patru) membri – un preşedinte , un secretar şi 

doi membri. Pentru fiecare gestiune privind mijloace fixe, obiecte de inventar  se constitue o comisie 

formată din 2-3 membri. 

       Atribuţiile comisiei sunt : 

• inventarierea tuturor mijloacelor fixe , materiale , obiecte de inventar stocurilor investitiilor în 

curs de execuţie, conturi clienţi cu respectarea procedurilor şi normelor din OMF 

nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea ,,Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii,, ; 

• consemnarea inventarieii într-un proces verbal de către fiecare comisie , care va cuprinde şi 

propuneri ce vor fi analizate de comisia centrală în vederea prezentării conducerii societaţii  şi 

pentru evidenţierea în bilanţul anual. 

Comisia are responsabilitatea de a respecta întocmai legislaţia privind efectuarea inventarierii 

patrimoniului societăţii. 

        e) Comisia de casare a mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 

        Comisia este formată din 6( sase)membri – un preşedinte , un secretar şi  patru membri din cadrul 

activităţilor principale ale societaţii. 

         Atributiile comisiei sunt : 

• casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar cu respectarea prevederilor Legii nr.15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale , cu modificările și 
completările ulterioare şi Legii nr.82/1991 Legea contabilitaţii, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Comisia are ca responsabilitate respectarea tuturor normelor si a legilor în vigoare  

        In cadrul societaţii Directorul General va emite decizii interne pentru formarea de comisii pe 

diferite domenii din cadrul activitaţii atunci când situaţia o impune. 

 

CAP.10. DISPOZITII FINALE 

  10.1. In cazul litigiilor, societatea se adreseaza direct organelor judecatoresti, prin compartimentul 
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juridic. 

  10.2. Accesul persoanelor straine in cadrul societatii (inclusiv in sectiile de productie) se face 

conform Regulamentului de ordine interioara aprobat de CA, conform prevederilor legale. 

  10.3. Conducerea societatii raspunde de administrarea patrimoniului si ia masuri de imputare si 

recuperare a eventualelor pagube. 

  10.4. Prezentul Regulament de organizare si functionare corespunde Statutului societatii si se 

completeaza cu reglementarile legale privitoare la societatile comerciale.  

 

PARTEA  A II - A 

STRUCTURA ORGANIZATORICA 

          In scopul stabilirii raspunderilor in desfasurarea diverselor activitati, precum si pentru realizarea 

unei conduceri eficiente, societatea este organizata intr-un ansamblu de compartimente de munca, 

functii de conducere si relatii intre acestea,care constituie structura organizatorica. 

          Pentru stabilirea structurii de organizare a societatii s-au avut in vedere urmatoarele principii: 

- unitatea de comanda, raspundere si actiune; 

- divizarea  activitatii pe compartimente; 

- transmiterea cat mai rapida si nedistorsionata a sarcinilor; 

- economia de personal. 

Principalele elemente ale structurii organizatorice sunt; 

a) functia (postul); 

b) norma de conducere; 

c) compartimentele; 

d) nivelele ierarhice; 

e) relatii organizatorice              

1.  Functia  (postul) 

Este cea mai simpla subdiviziune a societatii. Continutul ei este format din  totalitatea sarcinilor de 

serviciu care sunt realizate de un salariat. Conducerile compartimentelor  au obligatia sa stabileasca 

sarcinile concrete ce revin fiecarui salariat. In atributiile si indatoririle ierahice, conditiile de studii si 

perioada de testare se cuprind intr-o fisa de descriere a functiei (postului). 

2.  Norma de conducere 

 Norma de conducere sau ponderea ierarhica reprezinta numarul de salariati sau de compartimente care 

se afla in subordinea nemijlocita a unei functii de conducere.Norma de conducere pe ansamblul 

structurii functionare este considerata optima daca la o functie revin, in medie 4 pana la 8 executanti. 

3. Compartimentele de munca 

3.1. Compartimentul reprezinta subdiviziunea organizatorica formata dintr-un numar de salariati 

subordonati unei autoritati unice care realizeaza in mod permanent un ansamblu relativ omogen 

de sarcini sau lucrari. 

3.2. In fiecare compartiment trebuie sa existe o unitate si o linie clara a autoritatii, de la sef pana 

la fiecare subordonat in parte. 

3.3. Structura organizatorica a societatii cuprinde trei tipuri de compartimente : 

a) pentru realizarea activitatilor de baza ; 

b) auxiliare activitatilor de baza ; 

c) functionale. 

 3.4. Compartimentele activitatii de baza si auxiliare se constituie pe urmatoarele verigi 

organizatorice : 

a) centre de productie sau lucru ; 

b) formatii de productie sau lucru ; 

c) sectii. 

 3.5. Centrul de productie este veriga organizatorica de productie condusa de un muncitor cu o 

calificare superioara si conduce in general intre 10 – 25 salariati, dintre care o parte insemnata 

sunt muncitori necalificati. 

 3.6. Formatia de lucru este veriga organizatorica care este condusa de regula de maistru. In cazul 

unor procese de productie de o complexitatea superioara, formatiile de lucru pot fi conduse de 

tehnicieni, subingineri sau ingineri. Norma de conducere este de 20 – 40 salariati (executanti). 
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 3.7. Sectia de productie, lucru sau prestari servicii se organizeaza pentru conducerea unitara a 

activitatilor legate intre ele din punct de vedere tehnologic. Sectia se constituie din centre de 

productie, formatii de productie si va cuprinde minim, 4 formatii sau 6 centre, iar pentru sectiile 

mixte, minim 4 formatii si 2 centre. Sectia va fi condusa de un sef de sectie, atat in schimbul I cat 

si in schimbul II. 

4.  Structura functionala a societatii, cuprinde urmatoarele compartimente : 

a) compartimente ; 

b) birouri ; 

c) servicii. 

 4.1. Compartimentul functional este veriga cu cel mai mic numar de subordonati, 2. In cazuri 

speciale numarul acestora ajungand la 3. 

 4.2. Biroul se poate constitui pentru indeplinirea unor lucrari sau activitati omogene care respecta 

o organizare distincta. Biroul poate fi constituit independent daca volumul de munca necesita un 

numar minim de 5 persoane (inclusiv seful). De asemenea, se pot constitui birouri in cadrul unor 

servicii. 

 4.3. Serviciul este un compartiment functional care se organizeaza pentru indeplinirea unor 

activitati importante, cu volum mare de munca sau pentru mai multe activitati complementare care 

trebuie conduse unitar, daca volumul de munca necesita cel putin 7 persoane. 

5.   Relatii organizatorice 

 5.1. Legatura intre compartimente s-a stabilit in functie de importanta legaturilor intre ele: 

autonomie functionala, competenta sefilor acestora in realizarea obiectivelor si atributiilor. 

 5.2. Pentru problemele curente, de rutina puterea de decizie si responsabilitatea trebuie sa fie 

descentralizate, cat mai aproape de cei ce le executa. 

 5.3.Simplificarea la maxim a legaturilor dintre compartimente face sa intervina in circuitul 

informational un numar minim absolut necesar de compartimente sau de persoane. 

 5.4. Reducerea numarului de compartimente simplifica sistemul de legaturi, dar conduce la 

cresterea importantei celor mentionate. 

6. Structura organizatorica a societatii Apa Sercice S.A. este urmatoarea: 

- ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR este organul de conducere al societatii, 

atributiile si modul de functionare sunt stabilite prin statutul societatii. 

- CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este organul care administreaza societatea.  

- Director general  

- Director economic 

- Director comercial 

- Director tehnic 

Directorul general are in subordine : 

- Directorul economic 

- Directorul comercial  

- Directorul Tehnic 

- Compartimentul Resurse Umane 

- Biroul  Juridic 

- Serviciul Intern de Prevenire si Protectie 

- Compartimentul Audit  

- Compartimentul MCM 

- Compartimentul Achizitii 

- Compartimentul Metrologie 

- Biroul Consilier Consultant 

- Compartimentul I.T. 

- Directia Urmarirea Implementarii Proiectelor Europene 

Directorul economic are in subordine Directia Economica: 

- Serviciul Contabilitate 

- Compartimentul Facturare Incasare 

Directorul comercial are in subordine Directia Comerciala: 

- Compartimentul Citiri Contoare 
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- Compartimentul Aprovizionare - Administrativ 

- Serviciul  Relatii cu Clientii, Contractare, Monitorizare, Sesizari 

- Serviciul Urmarirea Recuperarii Debitelor, Verificare Creante 

 Directorul Tehnic are in subordine: 

- Inginerul sef Aglomerarea Giurgiu - Slobozia 

- Serviciul Tehnic 

- Compartimentul GIS 

- Serviciul Urmarirea Calitatii Apei si a Mediului 

- Coordonatorul Zonal (Sectia Malu-Vedea, Sectia Izvoarele, Sectia Gogosari) 

- Inginerul sef  Aglomerarea Bolintin Vale- Mihailesti 

 

 

PARTEA A III - A 

ATRIBUTIILE  CONDUCERII  SOCIETATII 

                          CAP.  1.   DIRECTORUL   GENERAL 

 

Directorul  general  asigura  conducerea  curenta  a  societatii  comerciale  ducand  la 

indeplinire toate hotararile  Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de 

administratie. 

Directorul general coordoneaza activitatea directorilor pe functiuni, activitatilor juridice si a 

celorlalte compartimente din cadrul societatii comerciale. 

Responsabilitatile directorului general sunt stabilite prin Contractul de mandat. 

1.1.   Atributii, competente, responsabilitati : 

- organizeaza si conduce prin factorii de decizie, toate activitatile tehnice, economice, sociale si 

de alta natura ale societatii comerciale, permitandu-i acesteia un grad mare de flexibilitate, 

adaptarea la mediu si reorganizare ; 

- raspunde impreuna cu toti factorii decizionali asupra derularii in bune conditii a tuturor 

activitatilor, lucrarilor, operatiilor pe nivele ierarhice, functionale si operationale ; 

- asigura realizarea volumului de servicii in functie de cantitatile si restrictiile contractuale ; 

- primeste informatii permanente asupra programului director si ia decizii strategice si tactice ; 

- urmareste permanent tabloul realizarii productiei si al celorlalte elemente luand masuri de 

eliminare a cauzelor unor dereglari, costuri, consumuri, etc. ; 

- conlucreaza ierarhic cu compartimentul juridic pentru rezolvarea problemelor si lucrarilor 

curente in acest domeniu, luand deciziile ce se impun ; 

- adopta masuri corespunzatoare pentru derularea logica a activitatilor de productie, personal – 

salarizare, comercial si financiar – contabilitate, tehnic, prin directorii si sefii acestor 

compartimente, asigurand conditii corespunzatoare de munca pentru prevenirea accidentelor si 

a imbolnavirilor profesionale ; 

- negociaza cu sindicatele ori de cate ori este nevoie ; 

- semneaza in numele societatii contractele individuale de munca ; 

- angajeaza sau reduce personalul conform cerintelor societatii ; 

- acorda recompense si stabileste sanctiuni disciplinare, dupa caz ; 

- decide numirea sau demiterea din functii de conducere a unor persoane care se dovedesc inapte 

pentru aceste functii; 

- urmareste derularea programului de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca 

corelat cu cerintele ; 

- aproba programarea concediului de odihna a personalului de conducere si a celor din 

subordinea directa ; 

- supervizeaza perspectiva activitatii societatii comerciale pe actiuni ;   
       

 

CAP. 2.  DIRECTORUL ECONOMIC 

Se subordoneaza directorului general  si are rolul de a conduce activitatile economice. 

 Are in subordine Directia Economica. 
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3.1 Atributii, competente, responsabilitati : 

- organizeaza contabilitatea in cadrul societatii ; 

- asigura inventarierea patrimoniului, participa la organizarea sistemului informational  ; 

- asigura instruirea temeinica si periodica a personalului care presteaza activitate contabila si 

financiara ; 

- decide asupra metodologiei de intocmire a lucrarilor contabile si financiare ; 

- decide alaturi de directorul general, angajeaza societatea prin semnatura in toate operatiile 

patrimoniale, avand obligatia de a refuza in conditiile legii, pe acelea care contravin dispozitiile 

legale ; 

- aproba documentele privind obligatiile bancare ; 

- aproba sanctiunile contraventionale in cazul abaterilor de la disciplina financiara ; 

- aproba concediile de odihna a persoanelor subordonate ; 

- raspunde de intreaga activitatea financiar-contabila a societatii ; 

- raspunde de analizele economice, de mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii si 

de indeplinire la termen in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci ; 

- raspunde de intocmirea lunara si in mod corect a bilantului contabil ; 

- raspunde civil material, disciplinar, contraventional sau penal de legalitatea, operatiilor 

patrimoniale ; 

- raspunde de modul de stabilire a preturilor si tarifelor ; 

- raspunde de indeplinirea tuturor sarcinilor trasate sau stabilite de Consiliul de administratie, a 

Comisiei de cenzori si directorul societatii. 

- Intocmeste si inainteaza  Bilantul contabil si a anexelor  prevazute de lege spre analiza si 

aprobare catre AGA ; 

- Gestioneaza eficient bunurile din patrimoniul societatii ; 

- Verifica si analizeaza necesitatea si oportunitatea propunerii de modificare a structurii de tarif 

si a B.V.C ; 

- Intocmeste documentatiile pe care le supune aprobarii Consiliului de Administratie si AGA; 

-  

 

CAP.3.  DIRECTORUL COMERCIAL 

 

Se subordoneaza directorului general al societatii. 

             Are in subordine Directia Comerciala. 

       4.1. Atributii, competente, responsabilitati : 

- Supervizeaza intocmirea programului de achizitii si implementarea lui.  

- Initiaza primele contacte si stabileste termenii contractuali preliminari prin Compartimentul de 

Aprovizionare. 

- Negociaza si finalizeaza contractele de achizitii, evalueaza corect oportunitatea acceptarii unui 

furnizor nou, prin coordonarea Compartimentului Achizitii. 

- Urmareste permanent optimizarea stocurilor. 

- Controleaza si garanteaza buna desfasurare a contractelor. 

- Urmareste stadiul de executare a contractelor in derulare si vegheaza permanent la buna 

desfasurare a activitatii. 

- Semnaleaza si propune masuri de corectie pentru abaterile sistemului de la normele stabilite, 

valorile si misiunea strategica a firmei, privind citirile contorilor, relatia cu clientii si 

recuperarea debitelor restante. 

- Coordoneaza si gestioneaza activitatea de vanzare si distributie a produselor, implementeaza 

politica de vanzare pentru produse si propune planuri de eficientizare a activitatii. 

- Identifica cauzele ce produc neconformitati in relatia cu clientii. 

- Propune masuri concrete de optimizare a costurilor de distributie si de crestere a fortei de 

vanzare prin coordonarea activitatii Compartimentului Cititori Contori. 

- Urmareste prin toate actiunile crearea celei mai bune imagini pentru firma si pentru produsele 

comercializate de firma. 

- Identifica si propune actiuni de imbunatatire a recuperarii debitelor restante. 
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- Asigura o cunoastere aprofundata a grupurilor specifice de clienti si a nevoilor acestora. 

- Influenteaza opiniile, politicile si procedurile in vederea imbunatatirii relatiei cu clientii. 

- Analizeaza factorii care cresc profitul si indicatorii de crestere a afacerii, precum si modul in 

care sunt afectati acesti factori. 

- Stabileste, conform structurii organizatorice si ROF, sarcinile si responsabilitatile personalului 

din subordine, in baza fiselor de post. 

- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din 

subordine. 

- Evalueaza personalul din subordine, conform procedurii de evaluare a performantelor. 

- Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice 

specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar 

( AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal. 

- Coordoneaza si imbunatateste programul administrativ al societatii prin Compartimentul 

Administrativ-Aprovizionare 

 

CAP. 4.  DIRECTORUL TEHNIC 

Se subordoneaza directorului general. 

Are in subordine Directia Tehnica. 

- Semnaleaza si propune masuri de corectie pentru abaterile sistemului de la normele stabilite, 

valorile si misiunea strategica a firmei, in functie de rezultatele indicatorilor tehnico – 

economici. 

- Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si 

la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul 

lucrarilor stabilite. 

- Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si 

standardelor existente. 

- Organizeaza si conduce sedintele,dupa caz, pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si 

sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie. 

- Elaboreaza  Planul de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul 

imbunatatirii gradului de ocupare corespunzatoare a fortei de munca si repectarii indicatorilor 

de performanta ai societatii. 

- Asigura baza tehnica pentru noile investitii si actioneaza pentru elaborarea la termen a 

documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. 

- Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. 

- Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile pesonalului din 

subordine, in baza fiselor de post. 

 

 

  PARTEA  A IV-  A  

CAP.  1.   ATRIBUTIILE  COMPARTIMENTELOR  FUNCTIONALE  

               SI  DE  PRODUCTIE 

 
1.1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

  Compartimentul este subordonat directorului general al societatii si asigura fundamentarea si 

indeplinirea obiectivelor unitatii in urmatoarele domenii de activitate :  

           1. Structuri organizatorice si management general. 

           2. Asigurarea si administrarea resurselor umane .  

          In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din societate, cu 

institutii si organisme din afara acesteia. 

1. In domeniul personalului : 

- stabileste si asigura necesarul de personal pe meserii, functii si specialitati pentru productia 

curenta si de perspectiva ; 

- asigura recrutarea, selectia si promovarea personalului in functie de aptitudinile si experienta 
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acestuia si de cerintele productiei ; 

- raspunde de verificarea personalului din societate ; 

- efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului ; 

- raspunde de intocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca in 

conformitate cu prevederile legale ; 

- elibereaza adeverinte, note de relatii, copii ale carnetului de munca sau dupa orice alte 

documente din dosarul personal pentru angajati sau fosti angajati ai companiei, la cererea 

acestora. 

- urmareste cuprinderea in dosarele personale ale angajatilor a tuturor documentelor referitoare  

la incadrare, promovare, contractul individual de munca si acte aditionale la acesta, transferuri 

de la un loc de munca la altul, salarizare si alte drepturi, acte de studii, cursuri de calificare, 

instruire, perfectionare, specializare, sanctiuni, incetarea activitatii. 

             Gestioneaza aceste dosare pana la predarea in arhiva societatii. 

       -     intocmeste documentatia necesara pentru persoanele care urmeaza a se pensiona.  

        -     in baza dispozitiilor Directorului general aplica sanctiuni penalizatoare anagajatilor care au   

             savarsit abateri de la Regulamentul de ordine interioara, de la alte reglementari legale in     

             vigoare constatate de persoane cu atributii de control intern  sau din afara companiei.  

2.   In domeniul invatamantului : 

- raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale si reciclarea intregului personal ; 

- stabileste necesitatile perfectionarii pregatirii profesionale a personalului pe nivele de studii, 

meserii, specialitati si functii, in raport de cerintele actuale si de perspectiva ale societatii ; 

- raspunde de organizarea cursurilor de calificare de scurta durata, recrutarea candidatilor si 

incheierea contractelor cu cei care urmeaza cursuri cu scoatere de la locul de munca ; 

- propune restrangerea nomenclatorului de functii, meserii si specialitati. 

                         3.In domeniul organizarii conducerii 

- asigura aplicarea metodelor moderne de conducere ; 

- intocmeste regulamentul de organizare si functionare al societatii si urmareste aplicarea 

acestuia dupa aprobare ; 

 4.   Organizarea si normarea muncii : 

- raspunde de utilizarea rationala a fortei de munca in compartimentele de productie si ia 

masuri de rationalizare a muncii administrative si de birou in toate compartimentele ; 

- urmareste aplicarea masurilor de imbunatatire continua a organizarii muncii si stabileste 

componenta optima a formatiilor de lucru ; 

- efectueaza fotografieri ale zilei de munca, observari instantanee, cronometrari, etc. si ia 

masuri pentru folosirea integrala a timpului de lucru ; 

- ia masuri pentru intarirea ordinei si disciplinei la fiecare loc de munca ; 

- controleaza modul in care compartimentele din cadrul societatii duc la indeplinire sarcinile ce 

le revin din prezentul regulamentul de organizare si functionare, precum si cele stabilite de 

organele de conducere. 

- propune locurile de munca si meseriile cu conditii vatamatoare sau periculoase la care se 

acorda sporuri, precum si masurile pentru reducerea sau anularea sporurilor la locurile de 

munca unde s-au redus sau eliminat factori nocivi ; 

- propune stabilirea pe compartimente de productie a necesarului de muncitori pe categorii de 

incadrare si urmareste incadrarea in numarul aprobat ; 

5. In activitatea sa compartimentul resurse umane exercita atributiile din acest domeniu 

atat cele prevazute mai sus, cat si altele cu caracter specific, ce decurg din actele normative sau 

dispuse de conducerea societatii. 

PRINCIPALELE  RELATII 

 

- primeste date privind aplicarea studiilor, aplicarea normelor si normativele si propuneri de 

teme pentru noi studii ; 

- transmite date privind folosirea fortei de munca, sistemul de salarizare, informatii cu privire 

la posibilitatea de calificare si recalificare. Primeste date privind utilizarea fortei de munca, 

excedentul sau necesarul de personal pe meserii, specialitati si perioade ; 
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- transmite date privind aplicarea sistemului de salarizare. Primeste aprecierea si calificativele 

anuale ale personalului, propuneri de promovare sau sanctionare a personalului, date privind 

fluctuatia si starea disciplinara, propuneri pentru programul de formare si perfectionare a 

pregatirii personalului ; 

- transmite si primeste date privind imbunatatirea activitatii compartimentelor societatii ; 

- primeste si transmite date privitor la cererile, reclamatiile si propunerile salariatilor ; 

- transmite si primeste date referitoare la vechimea in munca a personalului si a pregatirii 

profesionale. 

- Completeaza Registrul general de evidenta a salariatilor si transmite inspectoratului teritorial 

de munca modificarile aparute cu privire la elementele de identificare ale tuturor salariatilor; 

 

1.2.   BIROUL JURIDIC 

Biroul este subordonat directorului general si asigura apararea drepturilor si intereselor legitime 

ale societatii in conformitate cu constitutia si legile tarii,asigura consultanta si reprezentarea societatii 

in raporturile cu autoritatile publice, asigura cunoasterea legislatiei cu caracter general aplicabila in 

activitatea societatii.  

In realizarea atributiilor ce-i revin, colaboreaza cu compartimente din cadrul societatii, cu 

institutii si organisme din afara acesteia. 

ATRIBUTII: 

      Cu caracter general 

 1. Asigura cunoasterea legislatiei cu caracter general cu impact in activitatea societatii si a celei 

specifice serviciilor comunitare de utilitati publice si comunicarea actelor normative de interes general 

sau specific compartimentelor de specialitate si persoanelor interesate. 

 2. Asigura reprezentarea societatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe cu rol 

jurisdictional, a organelor de urmarire penala si a notarilor publici pe baza de delegatie emisa de 

conducerea executiva a societatii.  

 3. Promoveaza actiunile in care societatea are calitatea de reclamant si asigura apararea 

calificata in cauzele in care compania are calitatea de parat, chemat in garantie, titular al dreptului 

parte civila sau parte responsabila civilmente. 

 4. Urmareste respectarea prevederilor legale referitoare la apararea si gospodarirea 

patrimoniului societatii, a drepturilor si intereselor legitime ale salariatilor si prevenirea savarsirii de 

infractiuni sau contraventii de catre societate si prepusii sai.  

 5. Avizeaza dispozitiile cu caracter normativ  sau individual ale conducerii societatii. 

 6. Asigurarea secretariatului Consiliului de Administratie  in conformitate cu prevederile 

legale. 

      In materia raporturilor de munca  

 1. Colaboreaza la incheierea contractului colectiv de munca, a contractelor individuale de 

munca urmarind respectarea legislatiei specifice in materie si executarea drepturilor si obligatiilor 

asumate de parti. 

 2. Avizeaza dispozitiile emise de conducerea executiva a societatii privind drepturile si 

obligatiile partilor din contractul colectiv si contractul individual de munca. 

    In materie comerciala  

 1. Avizeaza contractele de bransare/ racordare la retelele publice de alimentare cu apa si de 

canalizare incheiate de societate in calitate de operator. 

 2. Verifica si avizeaza contractele comerciale in care compania are calitatea de beneficiar/ 

cumparator in conformitate cu instructiunile adoptate prin dispozitia conducerii executive. 

 3. Aplica intocmai partea sa din procedura privind recuperarea debitelor. 

          COMPETENTE  

 1. Semneaza toate documentele intocmite de biroul juridic.  

 2. Vizeaza documentele emise de compartimentele functionale pentru care se solicita viza 

compartimentului juridic. 

        RESPONSABILITATI  

 1. Raspunde de aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca, contractului individual 

de munca, a regulamentului de ordine interioara.  
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 2. Raspunde pentru justetea actelor intocmite si prezentate spre aprobarea celor in drept.  

 3. Depunerea in termen a documentatiilor solicitate de instantele de judecata si furnizarea 

oricaror alte date solicitate in legatura cu solutionarea cauzelor aflate pe rol. 

 4. Prezentarea la instantele de judecata la termenele stabilite pentru rezolvarea litigiilor in care 

compania are calitatea de reclamanta sau parata. 

 5. Exercitarea cailor de atac ordinare sau extraordinare la hotararea conducerii societatii,  in 

cazurile in care legea prevede si apreciaza daca interesele societatii au fost lezate prin incalcarea 

dispozitiilor legale. 

 6. Transmite hotararile instantelor de judecata, executorilor judecatoresti pentru incasarea 

sumelor datorate societatii la dispozitia conducerii societatii.  

 7. Raspunde de corecta arhivare a documentelor in cadrul biroului 

 PRINCIPALELE  RELATII: 

1. Transmite: - documentatiile solicitate de instantele de judecata si oricare alte date solicitate 

de acestea in legatura cu solutionarea cauzelor aflate pe rol; 

                        - dosare de actiuni in judecata in care societatea are calitatea de reclamant; 

Primeste:   - solicitari de documente si date in legatura cu cauzele aflate pe rol; 

                  - hotarari ale instantelor de judecata; 

             2. Transmite:  - legislatia cu caracter general si cea specifica serviciilor comunitare de utilitati 

publice necesara in activitatea societatii; 

                         - documentatiile solicitate de instantele de judecata si oricare alte date solicitate 

de acestea in legatura cu solutionarea cauzelor aflate pe rol; 

                         - propuneri si formulari de dispozitii, decizii; 

                         - propuneri pentru contractul colectiv de munca; 

                      - propuneri pentru contracte, acte aditionale si solutionari de litigii; 

                         - concluzii ale cercetarilor prealabile in incalcari ale regulamentului intern. 

Primeste:   - documente aprobate, rezolutii, dispozitii. 

 

            3. Primeste:   - solicitari pentru clarificarea unor aspecte juridice ale relatiilor patronat-salariati. 

                 Transmite:  -  legislatia specifica activitatii compartimentelor cu care se afla in relatie; 

                                      - consultatii juridice. 

1.3. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 

Serviciul este subordonat directorului general al societatii realizand functia de securitate a muncii, 

supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii medicale de medicina muncii, 

desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor de supraveghere si verificare tehnica a 

instalatiilor. 

           In realizarea atributiilor ce-i revin, colaboreaza cu toate compartimentele din societate, cu 

institutii si organisme din afara acesteia.  

           ATRIBUTII: 

       1. PREVENIRE SI PROTECTIE 

      1.1. Evalueaza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si 

reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca, propunand masuri de 

prevenire corespunzatoare care vor alcatui programul anual de protectia muncii. Fundamenteaza 

nivelul cheltuielilor privind securitatea muncii pentru a fi cuprins in Bugetul de Venituri si Cheltuieli 

al societatii.           

     1.2. Controleaza, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii 

accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale. Identifica si propune actiuni pentru limitarea 

factorilor de risc, ce pot apare in procesul muncii. Completeaza programul anual de masuri si 

suplimentarea cheltuielilor. 

     1.3. Efectueaza verificari periodice ori de cate ori este nevoie, asupra incadrarii in limitele de 

nocivitate admise pentru mediul de munca pe baza masuratorilor efectuate prin laboratoare sau 

organisme abilitate. 

     1.4. Efectueaza instructajul introductiv general la angajarea personalului, verificand daca acesta 

corespunde cerintelor de securitate ; Informeaza fiecare persoana anterior angajarii, asupra riscurilor la 

care aceasta este expusa la locurile de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare. 
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     1.5. Asigura informarea personalului de conducere, compartimente si subunitati de productie in 

probleme de protectia muncii ; 

     1.6. Organizeaza propaganda de prevenire si protectie a muncii.  

     1.7. Intocmeste normativul pentru echipament de protectie si echipament de lucru pentru angajatii 

companiei.  

 Dupa aprobarea normativului , stabileste necesarul anual cantitativ si valoric pe categorii de 

echipament la nivelul companiei.       

 Difuzeaza normativul aprobat la conducatorii locurilor de munca . 

      1.8. Verifica in sectoare dotarea angajatilor cu echipament de protectie si echipament de lucru 

precum si utilizarea acestuia in activitatea curenta. 

     1.9. Participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora ; Investigheaza cauzele 

accidentelor de munca si propune masuri pentru prevenirea acestora. Intocmeste documentatiile 

prevazute de legislatia in vigoare, in situatia producerii de accidente de munca si imbolnaviri 

profesionale. Informeaza operativ conducerea societatii si I.T.M. Giurgiu asupra accidentelor de 

munca si a imbolnavirilor profesionale. 

     1.10.Colaboreaza cu medicul de medicina muncii, pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor 

profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de 

risc de imbolnavire profesionala, propune masuri de securitate corespunzatoare si cuprinde aceste 

masuri in  programul anual de masuri de protectie a muncii 

     1.11. Colaboreaza cu conducatorii locurilor de munca si cu reprezentantii sindicatelor pentru 

realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca incluse in Contractul colectiv de 

munca. Propune clauze referitoare la protectia muncii pentru a fi cuprinse in contractul colectiv de 

munca. 

     1.12. Colaboreaza cu compartimentul tehnic  si alte compartimente pentru fundamentarea masurilor 

in vederea autorizarii obiectivelor companiei din punct de vedere al securitatii muncii conform Legii 

319 / 2006. 

     Urmareste mentinerea conditiilor de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia. 

    1.13. Participa la intocmirea caietelor de sarcini privind organizarea licitatiilor pentru achizitionarea 

de echipamente si dispozitive de protectie ; 

    1.14.   Participa , prin sondaj, la instruirile si testarile perioadice pe linie de securitatea muncii, 

efectuate de conducatorii locurilor de munca. Propune masuri corective daca situatia o impune ; 

    1.15. Participa in comisiile de examinare pentru autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor 

prevazute in normele de protectia muncii ; 

    1.16. Elaboreaza instructiuni pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzatoare 

conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca ; 

    2.  PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR  

    2.1. Organizeaza , in conformitate cu reglementarile in vigoare, activitatea de prevenire si stingere a 

incendiilor . 

    2.2. Indeplineste atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii prevederilor legii in 

domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. 

    2.3. Colaboreaza cu conducatorii locurilor de munca pentru pregatirea documentelor specifice 

activitatii de aparare impotriva incendiilor : zone sau instalatii cu pericol de incendiu, substante 

periculoase, situatii in care pot aparea pericole de incendiu, instructiuni de aparare impotriva 

incendiilor pentru punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, 

efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu, procedurile de instruire, grafice de intretinere si 

verificare pentru utilaje , instalatii,cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarii 

autoritatilor de control pentru imbunatatirea capacitatii de aparare impotriva incendiilor, alte 

documente specifice cum sunt scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea riscului de 

incendiu ,analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor.  

    2.4. Supune aprobarii conducerii companiei documentele specifice activitatii de aparare impotriva 

incendiilor.  

     Difuzeaza documentele aprobate catre factorii responsabili. 

    2.5. Impreuna cu conducatorii locurilor de munca propune masuri de fundamentare a Planului de 

aparare impotriva incendiilor . 
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    2.6. Efectueaza controlul respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de prevenire si stingere a 

incendiilor , in baza unui program aprobat de conducerea companiei. 

    2.7. Intocmeste impreuna cu serviciul Tehnic  planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu 

si urmareste afisarea acestora la loc vizibil.  

    2.8. Verifica existenta atributiilor si raspunderilor ce revin salariatilor in domeniul prevenirii si 

stingerii incendiilor corespunzator cu functia indeplinita de acestia ; 

    2.9. Propune sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea salariatilor in 

domeniul  prevenirii si stingerii incendiilor. 

    2.10. Coordoneaza exercitiile practice de alarmare, interventie si evacuare in caz de incendii (la cel mult 

3 luni in punctele vitale si vulnerabile la incendiu si la cel mult 6 luni in celelalte locuri de munca ) . 

   2.11. Identifica, elimina sau limiteaza factorii de risc ce pot apare in procesul muncii ;  

    2.12. Investigheaza cauzele incendiilor produse si propune masuri pentu prevenirea acestora;  

    2.13. Controleaza functionarea instalatiilor de supraveghere si a echipamentelor de stingere din 

dotarea punctelor de lucru. 

    2.14. Urmareste asigurarea instructiunilor pentru instalatiile de supraveghere si stingere.   

    2.15. Stabileste indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare, informare) necesare pe locuri 

de munca, determina necesarul pe unitate si urmareste asigurarea acestora la locurile de munca.  

    2.16. Intocmeste propuneri privind locurile de munca unde este interzis fumatul, introducerea 

chibritelor , brichetelor si altor produse care ar putea provoca incendii sau explozii ; controleaza modul 

de respectare a reglementarilor aprobate in acest sens, propunand masuri in consecinta ; 

    2.17. Urmareste asigurarea dotarilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor integritatea si buna 

functionare a acestora ; 

    2.19. Controleaza realizarea masurilor dispuse de organismele de control pe linie P.S.I..  

    2.20. Asigura activitatea de secretariat a comisiei tehnice P.S.I..  

   COMPETENTE  

 Sistarea sau intreruperea cu instiintarea conducerii a unor activitati atunci cand se constata prezenta 

unor riscuri ce pun in pericol iminent salariatii societatii. 

Reprezentarea pe baza de mandat sau delegare in fata autoritatii publice in domeniile proprii de 

activitate. 

 PRINCIPALELE  RELATII  

 

       1. Transmite : - informare operativa asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale; 

                             - informari privind realizarea masurilor dispuse in timpul controlului.                              

           Primeste :   - rezultatul controalelor medicale periodice; 

                              - raportul anual privind starea de sanatate a salariatilor ;                        

                              - programarea cu controlul medical periodic al salariatilor . 

       2. Transmite : - informari privind realizarea masurilor dispuse in timpul controalelor efectuate                        

           Primeste :   - procese verbale de control ;  

               3. Transmite : - spre aprobare Programul anual de protectia muncii si cheltuielile necesare ;  

                             - rezultatul determinarilor si expertizarilor efectuate privind conditiile de munca ; 

                             - normative pentru acordare echipament de lucru, echipament de protectie, 

alimentatie de protectie, materiale igienico - sanitare ; 

                             - raportul anual al starii de sanatate al salariatilor cu propuneri de masuri adecvate ; 

                             - propuneri pentru contractul colectiv de munca ;                               

                             - instructiuni proprii de protectia muncii ;  

                             - documente specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor ;  

                             - propuneri de masuri tehnico – organizatorice referitoare la instruirea salariatilor ;  

                             - propuneri de masuri rezultate din situatii de incendiu, controale efectuate. 

           Primeste :  - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari. 

      4. Transmite : - programul anual de masuri pentru protectia muncii si P.S.I. ;. 

                             - masuri pentru limitarea factorilor de risc ; 

                             - normativul de echipament de protectie, echipament de lucru, materiale igienico – 

sanitare; 

                             - documentatia specifica de aparare impotriva incendiilor ;  
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            Primeste : - solicitari pentru determinari de noxe ;  

                             - propuneri pentru modificarea normativelor ;  

                            - informatii privind realizarea masurilor stabilite.  

      5. Transmite : - date, informatii in vederea autorizarii obiectivelor companiei ; 

                             - cereri privind indeplinirea conditiilor de protectia muncii la obiective si utilaje 

noi ;  

                             - programele de masuri pe linie de protectia muncii , respectiv PSI ;  

                             - constatari din controalele efectuate, masuri dispuse ; 

                             - date pentru intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu ;  

       Primeste : - documente privind autorizarea unor obiective ;  

             - proiecte de obiective, instalatii noi pentru verificare din punct de vedere a protectiei muncii ; 

                             - lista de dotari cu utilaje, instalatii ;                        

                             - planuri de evacuare in caz de incendiu ; 

      6. Transmite : - normativul de echipament pe meserii, locuri de munca.  

            Primeste : - informatii la cerere privind dotarea individuala cu echipament.  

      7.Transmite :  - necesar indicatoare de securitate in vederea aprovizionarii.  

             Primeste : - informatii privind aprovizionarea celor solicitate.  

       8. Transmite : - rezultatul instructajului introductiv general la angajare  

                              - propuneri pentru efectuarea de testari psiho – profesionale pentru persoane  

meserii supuse autorizarii. 

            Primeste :  - lista persoanelor incadrate in locuri de munca cu conditii deosebite  

                              - rezultatele testarilor psihologice  

                              - dispozitii, hotarari ale conducerii companiei  

 

1.4. COMPARTIMENT AUDIT  

Se subordonează Directorului General şi are, in principal, următoarele atribuţii, competenţe şi 

responsabilităţi : 

- Elaboreaza normele metodologice specifice Compartimentului Audit, cu avizul U.A.T.M.Giurgiu ( 

ori de cate ori apar modificari legislative care presupun actualizarea normelor). Pentru avizarea 

normelor proprii specifice, Compartimentul Audit are obligatia de a transmite Compartimetului Audit 

Intern din cadrul U.A.T.M. Giurgiu proiectele de norme proprii semnate pe fiecare pagina. 

- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, si 

pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit intern; 

- Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in  cadrul entitatii pentru 

indeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial. 

- La solicitarea Directorului General, Compartimentul Audit desfasoara si audituri ad-hoc, respectiv 

misiuni de audit cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit intern. 

- La cererea expresa a conducerii entitatii, Compartimetnul Audit desfasoara si activitati de consiliere. 

-Efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemul de management  financiar şi control 

sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate , regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate ; 

- Informează CAPI din cadrul U.A.T.M.Giurgiu despre recomandările neînsuşite de către conducătorul 

entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora, insotite de documentatia relevanta in 

termen de maxim 5 zile calendaristice de la incheierea trimestrului; 

-Raportează periodic Directorului General al societăţii,  despre constatările, concluziile şi 

recomandările rezultate din activităţiile de audit ;  

- Elaborează raportul anual al activităţii de audit intern care prezinta modul de realizare a obiectivelor 

compartimentului de audit intern si care cuprinde urmatoarele informatii minimale: constatari, 

recomandari si concluzii, progrese inregistrate prin implementarea recomandarilor, iregularitati sau 

posibile prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit, precum si informatii referitoare la 

pregatirea profesionala. Compartimentul de audit transmite raportul anual catre CAPI din cadrul 

U.A.T.M. Giurgiu pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, pentru anul incheiat.  

- In cazul identificării unor iregularitati sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului 
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entităţii publice şi structurii de control abilitate. Auditorul propune, dupa caz, suspendarea misiunii de 

audit intern in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, cu acordul conducatorului 

entitatii publice care a aprobat misiunea, daca din analiza preliminara a verificarilor efectuate se 

estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, 

informatii insuficiente). Cazurile de iregularitati sau posibile prejudicii identificate se  cuprind in 

rapoartele periodice si anuale. 

- Compartimentul de Audit Intern efectuează, cel puţin o dată la 3 ani,  următoarele activităţi:  

- verifică angajamentele bugetare legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată 

inclusiv cele rezultate din fondurile comunitare;  

- verifică plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare;  

- verifică vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul Societăţii;  

- verifică constituirea veniturilor Societăţii;  

- verifică sistemul contabil al Societăţii şi fiabilitatea acestuia;  

- verifică sistemul de luare a deciziilor   

- verifică sistemul de conducere şi control al Societăţii;  

- verifică sistemele informatice.  

- Asigura elaborarea documentelor specifice implementarii controlului intern  managerial la nivelul   

   Compartimentului Audit. 

-Asigura activitatile specifice de comunicare,informare,arhivare in baza procedurilor de sistem si 

operationale aprobate 

- Intreg personalul raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;  

- Realizeaza orice alte atribuţii conferite de lege sau dispuse de Directorul General in temeiul legii. 

  Realizarea auditului intern se face conform procedurii emise de societate. 

 

1.5.COMPARTIMENTUL M.C.M. 

Compartimentul este subordonat directorului general si are scopul de a implementa si a mentine 

in cadrul firmei sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta si cu 

politicile de calitate ale firmei. 

Elaborareaza documentatia sistemului de management al calitatii: Manualul Calitatii, proceduri de 

sistem, proceduri specifice, proceduri operationale, instructiuni de lucru, proceduri specifice de 

incercare 

       In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu compartimente din cadrul companiei, cu 

institutii si organisme din afara acesteia. 

 ATRIBUTII : 

- Elaboreaza documentele specifice implementarii sistemului de management al calitatii, in care 

sunt prezentate politica si obiectivele in domeniul calitatii, in conformitate cu cerintele 

standardului ISO. 

- Defineste si planifica activitatile de implementare a sistemului calitatii, in cadrul planului de 

implementare a sistemului calitatii. 

- Identifica procesele care influenteaza direct calitatea produselor/ serviciilor firmei. 

- Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in 

sistemul calitatii pe intreaga durata de implementare si mentinere a sistemului de management 

al calitatii in firma. 

- Stabileste si deleaga responsabilitati pentru managementul calitatii, in corelare cu obiectivele, 

politica si strategiile in domeniul calitatii in firma. 

- Stabileste periodic necesitatile de educare si instruire a personalului in domeniul calitatii, pe 

categorii de personal. 

- Stabileste criterii pentru selectionarea, evaluarea si clasificarea furnizorilor in conformitate cu 

procedurile aplicabile. 

- Organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza analizele de contract in conformitate cu procedura 

aplicabila, in scopul detectarii eventualelor probleme posibile. 

- Coordoneaza si monitorizeaza efectuarea programului de ,,benchmarking” ca proces de 
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evaluare a eficacitatii unor organizatii de referinta, in procesele de obtinere a performantelor. 

- Evalueaza gradul de satisfacere a cerintele clientilor si asigura imbunatatirea continua a 

sistemului de management al calitatii. 

-  Asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu 

cerintele specificate. 

- Asigura evaluarea si solutionarea reclamatiilor primite de la clienti conform angajamentelor 

contractuale si procedurilor aplicabile. 

- Asigura elaborarea programelor de actiuni corective si preventive. 

- Coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate in implementarea si 

mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specificate. 

- Acorda consultanta interna in probleme privind sistemul de management al calitatii. 

- Asigura elaborarea si urmarirea programelor de audit, planifica auditurile in firma. 

- Coordoneaza si asigura efectuarea auditurilor interne si a celui de certificare. 

  RESPONSABILITATI  

Personalul compartimentului raspunde disciplinar, material sau penal dupa caz pentru 

prejudiciile aduse societatii datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin precum si 

datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentului. 

 

1.6. COMPARTIMENTUL ACHIZITII 

 Compartimentul este subordonat directorului general si asigura baza tehnico - materiala necesara 

societatii  pentru realizarea activitatilor de baza si auxiliare. 

          In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul companiei  

si cu furnizorii de materiale. 

 Compartimentul are atributii si raspunderi in urmatoarele domenii de activitate :  

     

           ATRIBUTII: 

1 Realizarea licitatiilor desfasurate la nivelul  APA SERVICE SA in conformitate cu normele 

legale in vigoare si cu respectarea procedurilor specifice fiecarui tip de licitatie. 

1. Elaboreaza si implementeaza strategia de relatii cu furnizorii interni. 

2. Intocmeste documentatia de licitatie pentru proiectele, care sunt depuse pe diverse surse de 

finantare de catre  APA SERVICE SA. 

3. Formuleaza si da spre publicare anunturile de intentie, participare si atribuire in S.E.A.P. la 

cotidiene nationale si locale, dupa caz. 

4. Intocmeste dosarul achizitiei publice. 

5. Intocmeste si comunica raspunsuri la clarificari, adrese solicitate din partea ofertantilor si a 

diferitelor unitati de colaborare sau persoane fizice referitoare la achizitiiie publice. 

6. Primeste si verifica documentele operatorilor economici si persoanelor fizice solicitate prin 

Fisa de date a achizitiei necesare desfasurarii procedurii de licitatie. 

7. Asigura desfasurarea conform prevederilor legale a licitatiilor privind inchirierea de terenuri si 

spatii aflate in proprietatea publica sau privata a  APA SERVICE SA 

8. Asigura desfasurarea conform prevederilor legale a licitatiilor privind valorificarea bunurilor 

care apartin S  APA SERVICE SA.  

9. Intocmeste referate, invitatii, note de constatare si contracte pentru achizitiile directe. 

10. Verifica centralizarea  referatelor in vederea intocmirii programului anual de achizitii; 

11. Mentine relatia cu furnizorii, realizeaza specificatii tehnice, cereri de oferte, lanseaza 

concursuri si licitatii cu furnizori multipli. 

12. Negociaza contractele de achizitii, evalueaza corect oportunitatea acceptarii unui nou furnizor. 

13. Creeaza un sistem de comanda, centralizeaza achizitiile selecteaza ofertele, evalueaza 

diversele canale de aprovizionare in functie de calitate, servicii si costuri. 

14. Administreaza activitatea de achizitie a materialelor consumabile (pentru activitatea de 

facturare a clientilor si pentru birouri) a mijloacelor fixe, echipamentelor, telefoanelor mobile 

si a altor obiecte de inventar. 

1. STABILIREA  NECESARULUI  DE  MATERIALE   

       1.1. Primeste solicitari fundamentate si aprobate de conducerea societatii pentru aprovizionarea cu 
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materii prime, materiale , piese de schimb din tara; 

       1.2. Centralizeaza solicitarile transmise de compartimente , sectii si propune conducerii socetatii, 

incheierea de contracte si emiterea de comenzi de aprovizionare in concordanta cu interesele societatii 

privind corelatia pret – calitate, analizand si comparand ofertele furnizorilor ; 

      1.3. Intervine la furnizori pentru livrarea in termenul stabilit a cantitatilor si sortimentelor 

comandate ; 

       1.4. Informeaza conducerea companiei asupra aprovizionarii tehnico - materiale  

         RESPONSABILITATI  

        Seful compartimentului si subordonatii acestuia raspund disciplinar material sau penal dupa caz 

pentru prejudiciile aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , 

precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentu lui. 

        PRINCIPALELE  RELATII  

        1. Transmite : - Solicitari de achizitie materii prime, materiale, echipamente si piese de schimb 

                               -  Contracte si comenzi de aprovizionare catre furnizorii selectati ; 

                               -  Solicitari de livrare in avans sau de respectare a termenelor contractuale  

            Primeste :   - Oferte de materiale, piese schimb, echipamente, combustibili  

                               - Oferte ale furnizorului  

        2. Transmite : - Solicitari fundamentate pentru aprovizionare  

                               - Propuneri de contracte, comenzi de aprovizionare 

                               - Pontajul cu evidenta zilnica a personalului din cadrul compartimentului 

             Primeste :  - Dispozitii, hotarari asupra furnizorului ales  

                               - Contracte , comenzi aprobate  

1.7.COMPARTIMENTUL METROLOGIE 

Compartimentul este subordonat directorului general. In realizarea atributiilor ce-i revin 

colaboreaza cu compartimente din cadrul companiei, cu institutii si organisme din afara acesteia. 

ATRIBUTII :  

1.Intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a Laboratorului 

metrologic; 

Intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare 

corespunzator activitatilor ce se desfasoara in domeniul metrologic conform reglementarilor Biroului 

Roman de Metrologie Legala ( B.R.M.L.) si colaboreaza cu aceasta institutie pentru :  

a) autorizarea / reautorizarea sau extinderea autorizatiei Laboratorului de metrologie al 

societatii; 

b) autorizarea / reautorizarea sau extinderea autorizatiilor personale a metrologilor verificatori 

, angajati in Laboratorul de metrologie al societatii; 

c) primirea / predarea de marci / sigilii metrologice de verificare ; 

d) procurarea de documente de metrologie legala ( IML , PML , etc. ) si a normelor de 

verificare  (NML , NTM , PM etc. ) ; 

2. Organizeaza si realizeaza dotarea laboratorului metrologic de verificari mijloace de masura si 

creaza conditiile impuse de normele legale pentru autorizarea acestuia ; 

 

3. Realizeaza instruirea pe linie profesionala in vederea obtinerii autorizatiilor pentru persoanele 

care efectueaza reparatii, respectiv verificari metrologice ale mijloacelor de masurare pentru care se 

solicita autorizarea laboratorului . 

  4. Face demersuri pentru reinnoirea autorizatiilor a caror valabilitate a expirat si in termen de 15 

zile atunci cand s-au modificat conditiile in care acestea au fost acordate prin extinderi ale obiectului 

de activitate, schimbarea denumirii, adresei, etc.. 

 

Evidenta, montarea, repararea si verificarea mijloacelor de masurare  

1. Stabileste necesarul de mijloace de masurare tinand seama de prevederile Regulamentului de 

Organizare si Functionare a serviciilor publice de utilitati al societatii, de clauzele contractelor 

incheiate cu utilizatorii, de eventuale extinderi ale retelelor de alimentare cu apa potabila si de 

necesitatea inlocuirii mijloacelor de masurare care nu mai corespund . 

2. Verifica existenta la bransamentele utilizatorilor a unor mijloace de masurare adecvate din 
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punct de vedere al parametrilor. 

Stabileste masuri pentru inlocuirea de catre utilizatori, agenti economici si institutii bugetare, a 

mijloacelor de masurare necorespunzatoare. 

Aplica sigiliul societatii pe mijloacele de masura dupa montarea acestora in cadrul bransamentelor 

si dupa remontare in  urma verificarii metrologice . Verifica existenta si integritatea sigiliului aplicat 

de fiecare data cand se efectueaza citirea consumurilor inregistrate de mijlocul de masurare. 

4. Transmite : Serviciului Tehnic, Compartimentului Cititori Contoare si Compartimentului 

Facturare Incasare orice date care privesc modificarea mijlocului de masurare 

5. Propune scoaterea din uz si casarea mijloacelor de masurare care nu mai realizeaza precizia 

masurarii impusa de clasa de precizie chiar si dupa o eventuala reparatie.  

6. Verifica integritatea sigiliului si starea de functionare a mijlocului de masurare, de fiecare data 

cand se efectueaza citirea consumurilor inregistrate de mijlocul de masurare si ia masuri functie de 

cele constatate.  

7. Efectueaza demontarea mijloacelor de masurare in situatia debransarii utilizatorilor rau platnici, 

in conformitate cu procedura stabilita.  

8. Organizeaza si tine evidenta tuturor mijloacelor de masurare folosite in companie cat si a celor 

montate de catre utilizatori pe propriile bransamente si care servesc la masurarea utilitatilor furnizate. 

Evidenta se realizeaza pe domenii si categorii conform Listei oficiale prevazute de legislatia in 

vigoare, astfel incat fiecare mijloc de masurare sa poata fi usor de identificat si localizat. 

9. Intocmeste grafice de verificare metrologica a mijloacelor de masurare in corelare cu 

periodicitatea de verificare obligatorie stabilita de legislatia in vigoare si efectueaza aceste verificari 

pentru mijloacele de masurare la care exista autorizatiile valabile (laborator, verificatori ) si marcile de 

verificare.      

10. Efectueaza in conditiile legii, verificari metrologice ale mijloacelor de masurare in afara 

graficului stabilit, dupa fiecare reparatie a mijlocului de masurare, la solicitarea unor utilizatori sau la 

constatarea unor dereglari in masurare.  

11. Efectueaza repararea mijloacelor de masurare pentru acele categorii unde exista avizele si 

autorizatiile valabile prevazute de legislatia in vigoare.  

10. Propune scoaterea din uz si casarea mijloacelor de masurare care nu mai realizeaza precizia 

masurarii impusa de clasa de precizie chiar si dupa o eventuala reparatie.  

COMPETENTE: 

- Fundamentarea necesarului de mijloace de masurare pentru masurarea utilitatilor furnizate 

clientilor, cat si pentru masurari in activitatile curente din cadrul companiei; 

- Verificarea metrologica a contorilor de apa potrivit autorizatiilor primite; 

RESPONSABILITATI: 

Seful compartimentului si subordonatii acestuia raspund disciplinar sau penal, daca este cazul, 

pentru prejudiciile aduse companiei, datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a atributiilor 

ce le revin, precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a 

compartimentului. 

PRINCIPALELE  RELATII: 

1. Transmite : 

- informatii si explicatii la solicitarea utilizatorilor despre masurarea serviciilor furnizate 

care se factureaza, inlocuirea si/sau verificarea contorului; 

- explicatii rezultate din analiza anomaliilor inregistrate privind masurarea serviciilor 

furnizate utilizatorilor; 

- concluzii rezultate in urma verificarii mijloacelor de masurare; 

Primeste: 

- solicitari de montaj, inlocuire, verificare mijloc de masura;  

- sesizari directe privind modul de citire sau precizia mijlocului de masurare. 

2. Transmite: 

- documentatia pentru autorizarea, reautorizarea sau extinderea autorizatiei laboratorului; 

- documentatia pentru autorizarea, reautorizarea sau extinderea autorizatiilor personale ale 

metrologilor verificatori; 

- solicitari de marci,formulare buletine de verificare, norme de verificare metrologica a 
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mijloacelor de masurare; 

- documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de exercitare a activitatilor de montare, 

respectiv de reparare a mijloacelor de masurare.  

Primeste: 

- autorizatii de functionare a laboratorului de metrologie; 

- autorizatii si marci pentru metrologii verificatori; 

- certificate de etalonare a mijloacelor de masurare utilizate pentru efectuarea verificarilor 

metrologice; 

- documente de metrologie legala (formulare de buletine de verificare, instructiuni, 

proceduri si norme de verificare metrologica a mijloacelor de masurare. 

3. Transmite: 

- documentatia pentru autorizarea, reautorizarea sau extinderea autorizatiei laboratorului; 

- documentatia pentru autorizarea, reautorizarea sau extinderea autorizatiilor personale ale 

metrologilor verificatori; 

      - documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de exercitare a activitatilor de montare, 

respectiv de reparare a mijloacelor de masurare; 

      - propuneri pentru dotarea laboratorului de metrologie; 

      - propuneri pentru dotari in vederea cresterii gradului de contorizare si inlocuirii 

mijloacelor de masurare scoase din uz; 

Primeste: 

- documente aprobate, rezolutii, dispozitii. 

4. Transmite: 

- tabele de citiri completate cu index contori, ce indica nivelul serviciilor furnizate si     

inregistrate pe fiecare bransament si client in parte;        

- rezultatul analizei anomaliilor constatate in nivelul utilitatilor inregistrate in contul unor 

utilizatori. 

Primeste: 

         - tabele de citiri pentru utilitati furnizate; 

 - situatia anomaliilor privind volumul serviciilor inregistrate de mijloacele de masurare in 

contul     unor utilizatori. 

-  informatii rezultate din inventarul utilizatorilor.  

5.Transmite: 

- propuneri de dotari cu mijloace de masurare pentru planul de investitii. 

Primeste: 

                  - oferte de la furnizori de mijloace de masurare. 

6.Transmite: 

- propuneri pentru programe de instruire si formare profesionala; 

- date privind indicatorul ce exprima gradul de contorizare a utilizatorilor. 

Primeste: 

- programul de formare si instruire profesionala aprobat. 

7.Transmite: 

- informatii privind starea unor bransamente; 

 Primeste: 

- informatiile necesare referitoare la consumatori necontorizati. 

8.Transmite: 

       - datele de identificare a mijloacelor de masurare nou montate; 

 - datele de identificare cu index nou a mijloacelor de masurare care inlocuiesc pe cele 

aflate la verificare, a celor defecte, sau a celor scoase din uz.  

      - rezultatul analizei reclamatiilor de la utilizatori referitoare la mijloacele de masurare 

Primeste: 

                   - propuneri pentru contorizarea unor bransamente aflate in pausal; 

                  - reclamatii de la utilizatori privind mijloacele de masurare pentru analiza si solutionare 
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1.8.BIROUL CONSILIER CONSULTANT 

 

Se afla in subordinea directa a Directorului General  si are in principal urmatoarele atributii, 

competente si responsabilitati: 

1. Face propuneri in  ceea ce priveste imbunatatirea strategiei de management a societatii; 

2. Analizeaza si propune masuri de reorganizare a proceselor deficitare in functionare din 

societate; 

3.  Identifica eventualele riscuri care pot aparea la nivelul de functionare al societatii; 

4. Propune in urma analizelor noi programe de functionare a societatii pentru imbunatatirea 

activitatii la nivel intern cat  si in relatia cu structurile statului; 

5. Analizeaza si identifica impreuna cu conducerea societatii resursele financiare si materiale 

necesare pentru acoperirea nevoilor majore aparute la nivelul societatii; 

6. Analizeaza si face propuneri privind implementarea corecta a contractelor semnate; 

7. Monitorizeaza sistemul de relatii de munca al societatii facand propuneri in relatia cu 

sindicatul; 

8. Analizeaza impreuna cu conducerea societatii rezolvarea problemelor functionale aparute; 

9. Participa si face propuneri privind elaborarea politicilor si programelor pentru imbunatatirea 

activitatii; 

10. Participa la negocierea contractului colectiv de munca; 

11. Ofera consultanta fiecarui angajat, proiect, activitate ori persoana care are nevoie de 

consultanta; 

12. Ofera consultanta privind obtinerea avizelor necesare pentru functionarea si realizarea 

lucrarilor specifice societatii( apa- canal); 

13. Ofera consultanta la negocierea contractelor in care urmeaza ca societatea sa devina parte 

semnatara; 

14. Analizeaza si face propuneri privind optimizarea costurilor cu personalul si cheltuielile 

materiale; 

15. Face propuneri privind introducerea de noi materiale si tehnologii in procesul de activitate; 

16. Initiaza intalniri de lucru cu autoritatile statului si UAT-urile actionare ale societatii; 

17. Participa si face preopuneri in cadrul sedintelor de lucru ale Consiliului de Administratie si 

AGA privind activitatea societatii; 

18. Participa la activitatea de dezvoltare si implementare a noilor proiecte; 

19. Impreuna cu conducerea societatii participa la sedintele de lucru cu reprezentantii celorlalte 

societati sau institutii cu care societatea are relatii de colaborare; 
Relatii: 

• Este subordonat Directorului General.  

• De colaborare cu toate serviciile si compartimentele functionale ale societatii. 

 

1.9. COMPARTIMENTUL IT 

Se afla in subordinea directa a Directorului General si are in principal urmatoarele atributii, 

competente si responsabilitati: 

3 Achizitioneaza si instaleaza echipamentele si sistemele informatice din firma si ofera suport pentru 

intretinerea si ultilizarea optima a acestora. 

4 Identifica noile cerinte ale sistemului informatics, stabileste un management al proiectelor 

disciplinat pentru noile sisteme instalate, inclusive managementul furnizorilor, utilizatorilor  

5 Defineste, creeaza si mentine un sistem informatic unitar, coerent, care sa satisfaca cerintele 

societatii; 

6 Organizeaza si coordoneaza activitatea compartimentului subordonat conform cerintelor, normelor 

si regulamentelor interne si a legislatiei in vigoare; 

7 Asigura instruirea personalului societatii pentru exploatarea programelor si a tehnicii de calcul; 

8 Evalueaza piata de produse hard, soft, comunicatii si propune aplicarea unor solutii, care sunt 

adecvate cerintelor societatii; 

9 Analizeaza si propune transferul in cadrul societatii sau casarea echipamentelor de calcul si o 
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supune aprobarii Directorului General; 

10 Cand administrarea informatiilor si a datelor trec de pe suportul de hartie pe suport informatic, 

asigura: 

- Accesul la continutul documentelor si al datelor pentru aplicare si instruire sa se faca 

fara posibilitatea de a face modificari; 

- Efectuarea modificarilor se aproba de catre seful structurii organizatorice din care face 

parte cel care a efectuat introducerea datelor; 

- Arhivarea pe suport informatic astfel incat sa se poata reface istoria documentelor; 

11 Administreaza toate bazele de date ale societatii; 

12 Asigura securitatea, integritatea si actualizarea continutului bazelor de date; 

13 Gestioneaza accesul la bazele de date; 

14 Gestioneaza, impreuna cu celelalte compartimente ale societatii, codificarile: 

- marcile (codificarea) personalului; 

- codificarea structurilor organizatorice; 

- codificarea normelor tehnice; 

- alte codificari necesare activitatii; 

15 Asigura compatibilitatea dintre hardware si sistemele de operare (hardware-sisteme de operare, 

sisteme de operare-aplicatii, hardware-aplicatii, hardware-hardware); 

16 Evalueaza periodic si propune achizitionarea necesarului de produse software, Up-grade-uri 

aplicabile, tehnica de calcul (se include in aceasta denumire suportul hard si orice aparatura 

implicata in prelucrarea, transmiterea, stocarea, tiparirea, etc. a datelor si a informatiilor); 

17 Asigura inventarierea tehnicii de calcul si a produselor soft; 

18 Asigura securitatea interna si externa a societatii . (locale, intranet, internet); 

19 Administreaza legaturile dintre distribuitorul Internet si sediul central si dintre unitatile teritoriale 

si provider-ii de Internet; 

20 Asigura suportul tip retea, comunicatii, legaturi, provider-ii Internet; 

21 Evalueaza traficul pe retele, defineste si propune solutii pentru imbunatatire; 

22 Dezvolta aplicatii informatice conform specificatiilor elaborate in regie proprie sau cu firme de 

specialitate; 

23 Creeaza/dezvolta scheme functionale/modele in vederea optimizarii fluxului datelor/documentelor; 

24 Urmareste legalitatea privind utilizarea in cadrul societatii a produselor software; 

25 Participa la recrutarea, formarea, dezvoltarea si retinerea in firma a personalului cu inalta calificare 

in organizarea sistemelor informatice.  

Relatii: 

 • Este subordonat Directorului General.  

• De colaborare cu toate serviciile si compartimentele functionale ale societatii. 

 

1.10.  DIRECTIA URMARIREA IMPLEMENTARII PROIECTELOR EUROPENE 

 

Directia este subordonata Directorului general al societatii si asigura fundamentarea si 

indeplinirea obiectivelor unitatii in urmatoarele domenii de activitate :   

A Investitii cu finantare externa (finantare de la Uniunea  Europeana)  

B Alte activitati 

       In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu compartimente din cadrul societatii, cu institutii 

si organisme din afara acesteia. 

ATRIBUTII :  

A.  INVESTITII CU FINANTARE EXTERNA 

      1. CONTRACTARE 

      1.1 Colaboreaza cu echipa de proiectare la intocmirea proiectelor tehnice pentru investitiile cu 

finantare externa. 

      1.2 Intocmeste dosarele de licitatie pentru contractele  de servicii si obtine  aprobarea finala de la 

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti. 

      1.3 Intocmeste impreuna cu echipa de asistenta tehnica dosarele de licitatie pentru contractele  de 

lucrari si obtine  aprobarea finala de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Delegatia Comisiei 
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Europene la Bucuresti. 

      1.4 Participa la negocierea contractelor de servicii si de lucrari  necesare implementarii proiectelor 

cu finantare externa. 

2. EXECUTAREA CONTRACTELOR 

 

                      2.1 Urmareste si raspunde pentru executarea contractelor ce fac obiectul investitiilor cu          

finantare externa si a celor adiacente acestora 

       2.2 Urmareste obtinerea in termen a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare pentru 

inceperea lucrarilor la  obiectivele cuprinse in programul de investitii din surse externe. 

       2.3 Urmareste si raspunde de realizarea programului de investitii din surse externe si propune, 

daca este cazul conducerii companiei, masurile necesare 

       2.4 Se pronunta asupra nominalizarii de noi experti sau noi subcontractori, altii decat cei         

nominalizati in cadrul contractelor. 

       2.5  Tine evidenta zilnica a prezentei  membrilor echipei de supervizare. 

       2.6 Verifica si receptioneaza documentatiile  intocmite de echipa de proiectare cat si cele 

intocmite de echipa de supervizare. 

       2.7  Verifica pe teren respectarea prevederilor documentatiilor de executie si a proiectelor tehnice. 

       2.8  Verifica prin sondaj calitatea si cantitatea lucrarilor efectuate pe teren. 

       2.9 Participa la receptiile calitative care se efectueaza pe teren alaturi de specialistii echipei de 

supervizare si personalul altor compartimente functionale. 

       2.10 Urmareste indeplinirea indicatorilor fizici stabiliti in Memorandumul de Finantare. 

       2.11  Asigura documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si raspunde 

ca acestea sa respecte intocmai legislatia romana si reglementarile organismelor internationale.  

       2.12 La finalizarea investitiei , dupa receptie va preda Serviciului tehnic cartea tehnica pentru 

toate constructiile, utilajele si echipamentele care au facut obiectul investitiilor cu finantare externa. 

3. FINANCIARE 

       3.1 Previzioneaza fluxul de numerar al Programului de Investitii (si al contractelor), in functie de 

evaluarea graficelor de plata pentru contractele specifice privitoare la lucrari, bunuri si /sau servicii. 

3.2 Urmareste incadrarea investitiilor cu finantare externa in bugetul stabilit prin 

Memorandumuri de finantare. 

4. PUBLICITATE  

       4.1 Organizeaza intalniri oficiale dupa adjudecarea si semnarea fiecarui contract international. 

       4.2 Organizeaza comunicate de presa , informari si grupuri de lucrari 

       5. RAPORTARI  

       5.1 Intocmeste la cererea organelor abilitate nationale si internationale  raportari privind stadiul 

fizic si valoric al derularii programelor de investitii cu finantare externa  care se deruleaza in cadrul 

societatii. 

        6. INSTRUIRE PROFESIONALA 

       6.1 Impreuna cu echipa de asistenta tehnica intocmeste Planul de instruire profesionala pentru 

membrii DUIPE. 

       6.2 Urmareste indeplinirea  Planului de instruire profesionala pentru membrii DUIPE. 

       6.3 Participa la sesiuni de instruire profesionala organizate de Ministerul Mediului, Apelor si 

Padurilor sau Delegatia Comisiei Europene. 

        7. GENERALE 

       7.1 Furnizeaza toate datele solicitate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau Delegatia 

Comisiei Europene cu privire la implementarea programelor cu finantare externa. 

       7.2 Participa la toate sedintele de monitorizare a stadiului implementarii proiectelor cu finantare 

externa. 

       7.3 Intocmeste manualul de proceduri si il actualizeaza ori de cate ori este cazul. 

       7.4 Intocmeste documentatiile de constituire a mijloacele fixe aferente programului investitional 

cu finantare externa, cu respectarea legislatiei romane si a reglementarilor organismelor internationale. 

       7.5 Efectueaza si raspunde pentru corectitudinea traducerilor din engleza in romana si invers, a 

documentelor, proiectelor tehnice si situatiilor financiare prin persoana insarcinata cu astfel de 

atributiuni. 
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 ALTE ACTIVITATI 

       1. Participa la inventarierea patrimoniului societatii, potrivit dispozitiei conducerii. 

       2. Participa in cadrul Consiliului  Tehnico – economic al societatii. 

                3. Stabileste costurile necesare realizarii activitatilor gestionate de compartiment si transmite 

informatiile rezultate catre compartimentul de contabilitate pentru fundamentarea bugetului de venituri 

si cheltuieli al societatii. 

COMPETENTE  

- Seful directiei, iar in lipsa acestuia, loctiitorul sau, semneaza facturile internationale  emise in 

cadrul contractelor cu finantare externa precum si toate cheltuielile aferente investitiilor cu finantare 

externa.  

-  Incadrarea in grupe de clasificare a mijloacelor fixe constituite in cadrul investitiilor cu 

finantare externa conform normelor legale in vigoare.  

           RESPONSABILITATII  

1. Raspunde pentru executarea contractelor sub toate aspectele, cu respectarea intru totul a cerintelor 

de realitate, regularitate si legalitate. 

 

2. Raspunde pentru incadrarea obiectului contractelor in categoria de cheltuieli eligibile, in 

conformitate cu regulile organismului finantator. 

   

Seful directiei si subordonatii acestuia raspund disciplinar, material sau penal dupa caz pentru 

prejudiciile aduse companiei datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le 

revin precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentului.  

 PRINCIPALELE  RELATII : 

   1.Transmite:  - Propuneri pentru termeni de referinta; 

                         - Solicitari de plata insotite de acte justificative; 

                         - Solicitari de acorduri, avize, autorizatii;  

 - Dosarul de licitatie preliminar pentru contracte de servicii si lucrari; 

 - Dosarul de licitatie final pentru contracte de servicii si lucrari; 

 - Informatii si documente care sa dovedeasca indeplinirea conditionalitatilor si 

indicatorilor fizici stabiliti in Memorandumul de Finantare; 

                         - Propuneri de noi experti sau subcontractori; 

                         - Documente pentru plata contractorilor; 

                         - Situatii privind rambursarea creditelor contractate; 

                         - Planul de promovare si publicitate, informari; 

                         - Informari, situatii, raportari privind stadiul fizic si valoric al derularii programelor de 

investitii cu finantare externa; 

                         - Propuneri de noi experti sau subcontractori; 

                         - Documente pentru plata contractorilor; 

                         - Situatii privind rambursarea creditelor contractate; 

                         - Planul de promovare si publicitate, informari; 

                         - Informari, situatii, raportari privind stadiul fizic si valoric al derularii programelor de 

investitii cu finantare externa;                

      Primeste:   - Rapoarte de progres (saptamanal, lunar trimestrial, bianual) 

             - Avize, acorduri, autorizatii; 

                        - Instiintari pentru participare la analize, sesiuni de instruire, etc. 

                        - Solicitari de informatii, raportari, situatii privind stadiul fizic si valoric al derularii 

programelor de investitii cu finantare externa; 

                        - Aprobari pentru termeni de referinta; 

                        - Facturi pentru lucrarile executate in cadrul investitiilor cu finantare externa 

                         

 2. Transmite:  - Dosare de licitatii; 

                        - Acte aditionale la Memorandumul de Finantare si la contractele in derulare; 

                        - Informatii, raportari, situatii privind stadiul fizic si valoric al derularii programelor de 

investitii cu finantare externa si propuneri de masuri; 
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                        - Documentatii pentru autorizatii, avize, permise, acorduri; 

                        - Documentatii pentru initierea unor modificari care ar putea schimba cerintele, 

pretul,termenele si conditiile contractuale de lucrari; 

                        - Informatii privind fluxul de numerar si graficele de plata pentru lucrari, bunuri,servicii  

                        - Situatia rambursarii creditelor contractate pentru realizarea investitiilor; 

                        - Programul de promovare si publicitate, intalniri cu presa, sesiuni si comunicari; 

                        - Documente, memorii proiecte tehnice, situatii financiare, etc. traduse in limba 

romana, sau in engleza; 

     Primeste:    - Documente aprobate, rezolutii, dispozitii.    

3.  Transmite:   - Informatii necesare pentru elaborarea documentelor specificate in contract 

- Solicitari in directia intocmirii de rapoarte , informari functie de stadiul indeplinirii 

Masurii si a nevoilor obiective; 

- Propuneri pentru planul de promovare si publicitate; 

- Propuneri pentru programul de instruire profesionala a personalului; 

      Primeste:    - Proiecte tehnice, documentatii, consultanta; 

                         - Programul de instruire profesionala a personalului. 

1.11.  DIRECTIA  ECONOMICA 

 

 Directia economica este subordonata directorului economic. 

Structura organizatorica : 

        1.  Serviciul contabilitate 

   2.  Compartimentul Facturare Incasare 

    

1. SERVICIUL CONTABILITATE 

           Serviciul este subordonat directorului economic si desfasoara activitati pentru realizarea 

strategiei si obiectivelor societatii  in domeniul financiar - contabil. 

 

           Serviciul are atributii si raspunderi in urmatoarele domenii de activitate :   

           1. Previziune financiara. 

           2. Decontari si casierie.  

           3. Organizarea si conducerea contabilitatii financiare si de gestiune.  

           3. Preturi si tarife. 

           4.  Plata drepturi salariale si achitare obligatii aferente salariilor.  

           5. Organizarea controlului financiar preventiv 

     In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul societatii cu 

furnizorii de produse si servicii, clientii, institutii ale statului.   

           ATRIBUTII: 

1. Intocmeste proiectul de buget anual defalcat pe trimestre. 

      2.  Urmareste modul de executie a prevederilor din bugetul anual de venituri si cheltuieli, stabileste 

cauzele abaterilor fata de previziuni, informeaza conducerea societatii in vederea luarii masurilor 

corective necesare si stabilirii responsabilitatilor. 

     3.   Tine evidenta sintetica si analitica a urmatoarelor conturi contabile: 

                               - conturi de terti: 

                               - clienti si conturi asimilate; 

                               - debitori si creditori diversi; 

                               - TVA neexigibila aferenta prestarii de servicii si vanzari cu plata in rate; 

                               - conturi de regularizare si asimilate: 

                               - venituri inregistrate in avans; 

                               - decontari in cadrul unitatii; 

                               - provizioane pentru deprecierea creantelor; 

                               - conturi de trezorerie: 

                               - efecte de incasat. 

                               - conturi de cheltuieli: 

                               - cheltuieli privind consumul propriu 
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                               - alte cheltuieli de exploatare; 

                              - pierderi din creante si debitori diversi 

                               - cheltuieli cu provizioanele; 

                              - conturi de venituri: fara venituri din productia de imobilizari, subventii de           

                                 exploatare, financiare, din impozitul pe profit amanat.  

                             - conturi speciale: 

                            - debitori scosi din activ, urmariti in continuare.  

         4. Intocmeste balanta de verificare si balantele analitice, asigurand reflectarea corecta in conturi 

a operatiunilor derulate de companie si regularizarea eventualelor diferente si/sau operatiuni 

neconforme. 

5. Stabileste necesarul de formulare cu regim special - facturi personalizate – pe luna, trimestru, 

an, urmarind ca acestea sa cuprinda toate datele de identificare ale companiei si celelalte elemente de 

securizare. 

           6. Participa la inventarierea anuala a patrimoniului societatii, potrivit dispozitiei conducerii 

societatii si legislatiei specifice. 

        7.Asigura datele si informatiile necesare fundamentarii tarifelor pentru serviciile realizate de 

societate. 

         8. Asigura secretariatul Consiliului Tehnico-economic al societatii. 

          Decontari si casierie. 
       1. Intocmeste si ordonanteaza documentele de plati. 

       2.Asigura verificarea inregistrarii operatiunilor banesti in extrasele de cont de la banci si in 

registrul de casa. 

       3. Urmareste incasarea facturilor emise de societate pentru serviciile furnizate. 

       4. Supravegheaza permanent circulatia documentelor de decontare cu banca. 

       5. Asigura realizarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, potrivit normelor de casa. 

       6. Asigura disciplina de casa. 

       7. Stabileste masuri si raspunde pentru securitatea banilor si a altor valori aflate in casieria 

societatii, cat si pe timpul transferului acestora la / de la unitati bancare. 

       8. Urmareste asigurarea capacitatii de plata a societatii, fundamenteaza necesarul de credite pentru 

activitatea de productie si intocmeste documentele pentru contractarea acestora. 

9. Raspunde pentru utilizarea eficienta a creditelor contractate, de rambursarea in termen a ratelor 

scadente si de plata a dobanzilor.  

    Plata drepturi salariale,achitare obligatii aferente salariilor. 
      1. Stabileste retinerile din drepturi salariale pentru persoane care au garantii, imputatii, pensii 

alimentare, etc. 

      3. Efectueaza plata drepturilor salariale prin casierie sau prin banca. 

    2. Intocmeste si depune in termen declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general 

consolidat, potrivit reglementarilor in vigoare.          

            COMPETENTE 

 Seful de serviciu inlocuieste directorul economic atunci cand acesta lipseste din unitate; 

             RESPONSABILITATI  

      - raspunde de exactitatea , corectitudinea si legalitatea operatiunilor efectuate prin conturile a caror 

evidenta o asigura; 

      - raspunde de stabilirea si plata obligatiilor catre terti; 

      - raspunde ca inregistrarile sa se faca pe baza de documente contabile justificative; 

      - seful serviciului si subordonatii acestuia, raspund disciplinar, material sau penal dupa caz pentru 

prejudicii aduse societatii datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin 

precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a serviciului 

    PRINCIPALELE RELATII  

1.  Transmite:  - Documentatii de contractare credite si documente de atestare a platii ratelor scadente; 

                        - Documente pentru plata furnizori prin banca; 

                        - Declaratii privind obligatii fiscale aferente drepturilor salariale si documente care 

atesta plata obligatiilor fiscale ale companiei; 

                        - Situatii financiare ale companiei analizate si insusite de catre organele de conducere; 
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                        - Documente si informatii pentru auditarea activitatii companiei; 

                       - Rapoarte statistice cu informatii specifice domeniului de activitate alcompartimentului; 

                        - Decontul de TVA. 

     Primeste:    - Extrase de cont, situatii financiare; 

                        - Procese verbale de control si verificare insusite de conducerea societatii; 

2.  Transmite:  - Documente de plata a materialelor si serviciilor furnizate; 

      Primeste:   - Facturi pentru materiale si servicii furnizate de terti; 

3.  Transmite    - Fundamentarea indicatorilor economico-financiari; 

                         - Informatii privind capacitatea de plata a companiei; 

                         - Documentatii pentru contractarea de credite pentru productie; 

                         - Informatii privind modul de rambursare a creditelor contractate; 

                         - Rezultatele financiare ale companiei si masuri pentru imbunatatirea situatiei 

financiare; 

                         - Informatii rezultate din exercitarea controlului financiar preventiv; 

                         - Analiza rezultatelor financiare prin comparare cu obiectivele stabilite initial; 

                         - Situatia facturilor neachitate la furnizori; 

      Primeste:    - Documente aprobate,dispozitii, hotarari; 

4.  Transmite:   - Liste de evidenta pentru efectuarea inventarelor;                          

     Primeste      - Documente justificative pentru plata facturilor la utilitatile si serviciile furnizate 

societatii de catre terti;   

                         - Alte informatii solicitate pentru efectuarea unor analize economice;                        

  5.  Transmite:  - Situatia retinerilor din drepturile salariale (garantii, imputatii, pensii alimentare,etc.) 

                          - Situatia persoanelor trimise in delegatii si cuantumul diurnei ;                    

       Primeste:   - Prevederi din Contractul colectiv de munca ; 

                         - Documente de plata a drepturilor de personal centralizatoare cu veniturile realizate pe 

activitati si structura de personal, declaratii nominale pentru contributii la CAS , somaj, sanatate, etc. 

                          - Situatia personalului cu statut de gestionar si cuantumul garantiei ce se retine  

                             lunar . 

  6.  Transmite:   - Datele necesare analizelor economico- financiare ale societatii; 

                           - Datele si informatiile necesare pentru intocmirea documentatiilor de pret; 

                           - Situatiile financiare ale societatii; 

        Primeste:    - Bugetul anual aprobat, planuri financiare pe termen mediu si lung, studii de 

fezabilitate si planuri de afaceri pentru proiecte de investitii, fluxuri de numerar; 

                           - Decizii, hotarari de aprobare a preturilor si tarifelor;                       

  7.  Transmite:   - Lista obiectelor de inventar pentru realizarea inventarierii; 

       Primeste:     - Rezultatele operatiunilor de inventariere; 

  8.  Transmite:   - Propuneri pentru imbunatatirea dotarii cu tehnica de calcul si modernizarea unor 

aplicatii;                    

        Primeste:    - Solutii informatice la solicitarile exprimate  ; 

  9.  Transmite:   - Informatii privind nivelul fondurilor alocate pentru aprovizionare.              

       Primeste:     - Avize de plata a facturilor pentru materiale, piese de schimb aprovizionate  

Organizarea controlului financiar preventiv se face in cadrul serviciului Contabilitate. 

ATRIBUTII: 

1 acordă viză de control financiar preventiv constând în verificarea sistematică a proiectelor de 

operaţiuni care fac obiectul acestuia, potrivit dispoziţiei conducătorului instituţiei din punct de 

vedere al legalităţii, regularităţii şi încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de 

angajament; 

2. asigură înscrierea documentelor prezentate la viză de control financiar preventiv în Registrul 

privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar; 

3. asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale; 

4. urmăreşte operaţiunile de plăţi până la finalizare şi răspunde de efectuarea acestora în termen, 

de încadrarea plăţilor în prevederile bugetare, contractuale şi legale; 

5. întocmeşte refuzul de viză, în scris şi motivat, conform prevederilor legale; 

6. întocmeşte operativ situaţiile cerute privind activitatea repartizată. 
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7. COMPARTIMENTUL FACTURARE INCASARE 

Compartimentul este subordonat directorului economic si indeplineste atributii de facturare si 

incasare a utilitatilor si serviciilor furnizate clientilor companiei, inregistrarea productiei facturate pe 

sisteme si categorii de clienti. 

ATRIBUTII: 

1. Verifica si se asigura ca baza de date pentru facturare cuprinde: 

                - informatii actualizate de catre compartimentul Relatii cu clientii, contractare, 

monitorizare, sesizari privind contractele   incheiate cu clientii companiei si modul de facturare; 

                -  preturi si tarife in vigoare, transmise de serviciul  Contabilitate; 

                - datele privind utilitatile furnizate, introduse de catre sectorul Productie;  

        2. Intocmeste : 

-raportul  de productie lunar ; 

-bilantul consumului de apa ; 

         3. Ia măsuri pentru recuperarea debitelor restante;  

         4.Participa la concilierea clientilor rau platnici. 

          5. Utilizeaza aplicatiile informatice privind clientii (populatie, agenti economici sau institutii si 

asociatii) si incasari de la clienti; 

6. Asigură relaţia directă cu toţi beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare - 

epurare ape uzate, cuantifică fizic şi valoric întreaga producţie a  societatii Apa Service SA. 

7. Stocheaza si arhiveaza documentele rezultate din activitatea de facturare si creeaza  

posibilitatea reconstituirii documentelor prin corelare, cu respectarea prevederilor legale. 

          8. Verifică şi centralizează facturile întocmite pe tipuri de consumatori şi tarife în vederea 

raportării producţiei lunare;  

          9. Efectuează corecturile şi modificările intervenite pe parcursul lunii anterioare la contract 

(client, adresă, cont, cote părţi indivize, persoane, profilul activităţii); 

        10. Intocmeste borderourile cu consumuri pentru agenţi economici şi asociaţii de 

proprietari/locatari. 

       11.  Verifică facturile clienţilor cu borderoul de facturi;  

       12. Expediaza facturile catre clienti (agenti economici si institutii) si facturile pentru populatie, 

însoţite de borderouri, se predau spre încasare casierilor-încasatori de teren;  

       13. Tine evidenţa producţiei facturate la apa potabilă şi canalizare;  

       14. Colaborează cu compartimentul Citiri contoare, serviciul Relatii cu clientii, contractare, 

monitorizare, sesizari , serviciul Contabilitate, cu Secţiile de productie; 

       15. Gestionează evidenţele operative privind:  

 - înregistrarea debitelor pe branşamentele abonaţilor;  

 - operarea încasărilor pe fiecare client;  

 - înregistrarea compensărilor; 

 - operarea anulărilor de producţie;  

 - urmărirea debitelor restante şi analiza acestora încât să nu depăşească limita de prescriere;  

            -verificarea datelor de identificare ale clienţilor din ordinele de plată (denumire, cont virament, 

banca) cu cele existente în evidenţa societatii;  

soluţionarea refuzurilor de plată cu birourile şi serviciile implicate;   

- propunerile de sistare a alimentării cu apă (abonaţilor) clienţilor rău platnici;  

16. Urmăreşte încasările provenite din prestaţiile de apă şi canal către abonaţii din sistemul casnic;  

17. Verifică zilnic gestiunea casierilor de teren, asigurând depunerea corectă a încasărilor;  

18. Intocmeşte trimestrial situaţia debitelor neîncasate pentru fiecare categorie de abonaţi;  

19. Urmăreşte înregistrarea debitelor pe fiecare categorie de abonaţi;  

20. Inregistrează încasările primite prin conturi bancare, conturi curente şi cele cu numerar;  

21. Intocmeşte liste de închideri pentru abonaţi cu debite restante, conform dispoziţiilor legale; 

22. Depistează consumatorii clandestini în vederea intrării în legalitate a acestora;  

23. Intocmeşte lunar situaţia debitelor neîncasate;  

24. Incasează de la clienţi, prin casieriile biroului, contravaloarea serviciilor prestate;  

25. Desfasoara activitati pentru implementarea si mentinerea sistemului de management integrat 
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calitate – mediu. 

COMPETENTE  

     - Verifica  respectarea obligatiilor contractuale ale utilizatorilor.   

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite:   

                           - tariful serviciilor prestate si modificarile acestuia;  

                           - facturi pentru serviciile prestate, penalizari; 

                           - adrese de atentionare si somatii; 

       Primeste:    - sume cash reprezentand facturi achitate de utilizatori; 

    2. Transmite:   

                           - informatii privind situatia incasarilor, constatari privind incalcari de catre utilizatori 

ale contractelor incheiate; 

                           - adrese de instiintare, somatii; 

        Primeste:    - documente aprobate, rezolutii, dispozitii, hotarari; 

    3. Transmite:  - sumele incasate corespunzator facturilor achitate de utilizatori;  

                          - borderoul de incasari;  

                          - cotorul chitantierelor utilizate;  

                          - informatii privind plata facturilor, facturi restante si nivel penalizari;    

                          - informatii referitoare la incasari. 

        Primeste:   - contracte avizate 

           

 

 

                1.12.DIRECTIA COMERCIALA 

Directia comerciala este subordonata directorului comercial. 

Structura organizatorica : 

1. Compartiment Citiri Contoare 

2. Compartiment Aprovizionare- Administrativ 

3.  Serviciul Relatii cu Clientii, Contractare, Monitorizare, Sesizari 

4. Serviciul Urmarirea Recuperarii Debitelor, Verificare 

1.COMPARTIMENTUL CITIRI CONTOARE 

          In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul companiei si 

cu utilizatorii serviciilor furnizate de companie.   

           ATRIBUTII:  

1. Efectueaza citirea consumurilor de apa inregistrate la perioadele si in conditiile stabilite prin 

contractele de furnizare incheiate cu utilizatorii.  

1. Verifica integritatea sigiliului si starea de functionare a mijlocului de masurare, de fiecare data 

cand se efectueaza citirea consumurilor inregistrate de mijlocul de masurare si ia masuri functie de 

cele constatate. 

2. Verifica si inregistreaza procesele-verbale de stabilire a consumului de apa si canal incheiate 

de cititori cu beneficiarii ; 

3. Comunica sefului de sectie, in cel mai scurt timp, avariile din camin sau contoarele defecte in 

vederea remedierilor ; 

4. Solicita ori de cate ori este nevoie verificarea in stand a contoarelor ce prezinta consumuri 

oscilante ; 

5. Verifica in teren impreuna cu instalatorii de la sectie orice consumator nou  aparut si neimpus, 

lasand somatii pentru prezentare la sediul societatii in vederea intocmirii contractului de 

furnizare apa ; 

6. Urmareste zilnic realizarea planului de citiri; 

7. Verifica corectitudinea bazelor de date rezultate de la cititori contoare. 

8. Tine evidenta beneficiarilor de apa contorizati sau impusi in sistemul pausal; 

9. Intocmeste situatiile lunare privind consumul de apa canal pentru fiecare beneficiar in vederea 

facturarii; 

10. Raspunde la petitii si reclamatii impreuna cu  Serviciul Tehnic ; 
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11. Preia periodic sau la cererea clienţilor date referitoare la numărul de persoane deservite de un 

branşament, respectiv un  racord în cazul branşamentelor necontorizate; 

12. Efectuează citirea tuturor contoarelor clienţilor conform graficelor de citire; 

13. Calculează media de consum în cazul defectării contoarelor sau imposibilităţii de citire şi 

aplică cotele de consum prevăzute în contract; 

14. Verifică, ori de câte ori este nevoie, prin sondaj, consumurile exagerate, citirile efectuate de 

către cititorii de contoare, aceste verificări se fac şi la sesizările utilizatorilor; 

15. Somează utilizatorul pentru crearea condiţiilor de citire a contorului ( cămine acoperite, cămine 

situate în incinta imobilului, lipsă acces etc ); 

16. La sesizarea unor consumuri de apă disproporţionate comunică clienţilor si sectiei apa 

necesitatea verificării instalaţiilor exterioare-interioare şi a depistării şi eliminării pierderilor de 

apă; 

2.COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE- ADMINISTRATIV 

           Compartimentul este subordonat directorului comercial si asigura baza tehnico - materiala 

necesara societatii pentru realizarea activitatilor de baza si auxiliare. Asigura aprovizionarea 

departamentelor din cadrul firmei, cu bunurile necesare, solicitate in baza necesarelor de 

aprovizionare. 

  Compartimentul are atributii si raspunderi in urmatoarele domenii de activitate :  

           1. Asigura aprovizionarea cu materii prime , materiale, piese de schimb; 

           2. Receptie si depozitare materiale ;    

           In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul societatii  si 

cu furnizorii de materiale. 

           ATRIBUTII: 

       1. APROVIZIONAREA  CU MATERII PRIME, MATERIALE, PIESE DE SCHIMB 

1.1. Asigura  aprovizionarea cu materii prime, materiale , piese de schimb; 

1.2. Emite foi de parcurs in conformitate cu programarea zilnica a mijloacelor de transport, cu 

inscrierea corecta a datelor si efectuarea operatiunilor necesare; 

1.3. Primeste de la conducatorii auto, foile de parcurs confirmate prin semnatura de beneficiarii 

prestatiilor. 

1.4. Calculeaza zilnic foile de parcurs, km efectivi si echivalenti, consum normat si inscrie 

urmatoarele informatii:  

    - km efectivi si echivalenti  

    - consum normat  

    - carburanti si lubrefianti consumati  

Indosariaza zilnic foile de parcurs calculate in dosarul fiecarei masini si utilaj 

   1.5   Emite comenzile de aprovizionare pentru bunurile solicitate, catre furnizorii agreati, cu care au 

fost incheiate contracte. 

                1.6. Asigura conditiile de livrare a bunurilor de la furnizorii de produse la magazia centrala  

                      si predarea acestora magazinerului in baza facturilor insotitoare; 

  1.7. Informeaza departamentele interesate asupra stadiului aprovizionarii tehnico-materiale. 

  1.8. Asigura in permanenta, prin aprovizionare, stocul de siguranta pentru interventii la avarii. 

   1.9.Urmareste  si asigura manipularea  produselor aprovizionte astfel incat sa nu fie afectata calitatea 

sau caracteristicile functionale ale acestora. 

   2.0.Verifica receptia bunurilor aprovizionate si se asigura de respectarea calitatii si a standardelor de 

calitate. 

   2. RECEPTIE  SI  DEPOZITARE  MATERIALE      

       2.1. Organizeaza si raspunde de primirea, receptia prin comisiile de receptie a materiilor prime, 

materiale, piese de schimb si echipamente aprovizionate ; 

       2.2. Stabileste masuri pentru receptia la furnizori a unor materiale, piese de schimb, daca acest 

lucru este stabilit prin contractul dintre parti. 

       2.3. Organizeaza spatiile in vederea depozitarii bazei materiale pe grupe si sortotipodimensiuni, cu 

respectarea normelor specifice de tehnica securitatii si a normelor P.S.I.. 

       2.4. Stabileste atributii si raspunderi pentru primitorii distribuitori din gestiunile constituite; 

        2.5. Stabileste modalitatea scoaterii materialelor din gestiunile ce apartin compartimentului, in 
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vederea consumului, precizeaza documentele si avizele necesare. 

        2.6. Intocmeste situatia materialelor cu miscare lenta sau fara miscare in vederea introducerii 

acestora in consum. 

       2.7. Analizeaza modul de gospodarire si gestionare a materialelor si echipamentelor aprovizionate 

luand masuri pentru inlaturarea sustragerilor, a pierderilor si degradarilor ; 

       2.8. Participa la inventarierea bunurilor societatii potrivit dispozitiilor conducerii unitatii. 

3. ATRIBUTII IN DOMENIUL ADMINISTRATIV: 

3.1. Raspunde de executarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale la mijloacele fixe necesare 

activitatii de administratie; 

3.2. Solicita si utilizeaza materialele de curatenie puse la dispozitie de societate precum si 

echipamentul de lucru specific muncii. 

3.3. Raspunde de executarea lucrarilor de intretinere, evidenta si utilizarea rationala a imobilelor, 

instalatiilor aferente si obiectelor de inventar administrativ gospodaresti; 

3.4. Intreţine şi protejează patrimoniul societatii Apa Service  S.A., asigură ordinea, curăţenia, 

condiţiile igienico - sanitare, propunând reparaţia imobilelor care nu întrunesc condiţiile de 

securitate a muncii;  

3.5. Organizează şi asigură întreţinerea căilor de acces din cadrul unităţii, precum şi marcarea şi 

semnalizarea acestora conform normelor în vigoare;  

3.6. Asigură baza materială necesară activităţii de protocol, prin comandă la timp a acestora şi 

urmărirea aprovizionării, conform legii; 

3.7. Organizeaza si raspunde de manipularea documentelor care potrivit legii au caracter secret; 

3.8. Organizeaza si raspunde de arhivarea documentelor societatii; 

3.9. Face propuneri şi participă la realizarea reparaţiilor curente 

4.  In activitatea de secretariat: 

4.1. Asigura activitatea de primire, inregistrare, repartizare si predare a corespondentei precum si 

expedierea acesteia la destinatie dupa rezolvare; 

4.2. Asigura activitatea de relatii cu clientii : 

• Ofera informatii corecte si intr-o maniera profesionala cu privire la activitatea societatii si 

serviciile aferente . 

• Furnizeaza informatii si indruma clientii spre alte birouri pentru rezolvarea problemelor atunci 

cand e cazul. 

• Acorda suport ( formulare tipizate), pentru rezolvarea problemelor clientului. 

4.3. Preia si transmite mesajele in mod corespunzator si in timp  util de la si spre conducerea societatii, 

cu discretie, corectitudine si promptitudine ; 

4.4. Asigura legaturile telefonice din cadrul societatii, prin intermediul centralei telefonice din dotare. 

4.5. Tine evidenta numelor, adreselor(cand este cazul) si numerelor de telefon ale persoanelor si 

institutiilor publice cu care societatea comunica periodic; 

4.6. Asigura primirea si transmiterea documentelor prin intermediul fax-ului din dotare; 

4.7. Intocmeste ordinele de deplasare pentru personalul din cadrul societatii care se deplaseaza in alte 

localitati in interes de serviciu; 

4.8. Organizeaza si gestioneaza arhiva societatii Apa Service S.A.; 

4.9. Intocmeşte indicatorul termenelor de păstrare a documentelor; 

4.10. Raspunde de evidenta, selectionarea, pastrarea si casarea documentelor create si detinute de 

arhiva societatii; 

              COMPETENTE  

        Elibereaza si tine evidenta foilor de parcurs a mijloacelor de transport pe care le coordoneaza.      

        Elibereaza si semneaza bonuri de consum materiale, rechizite pentru compartimente din sediul 

administrativ al societatii. 

     

         RESPONSABILITATI  

        Seful compartimentului si subordonatii acestuia raspund disciplinar material sau penal dupa caz 

pentru prejudiciile aduse societatii datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , 

precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentului. 
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3.SERVICIUL RELATII CU CLIENTII, CONTRACTARE, MONITORIZARE, SESIZARI 

 

Serviciul este subordonat directorului comercial si are drept scop intocmirea contractelor de 

furnizare pentru toate categoriile de utilizatori ( agenti economici,utilizatori casnici, persoane 

fizice/juridice etc) derularea acestora si reinoirea contractelor de furnizare utilitati . 

In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul companiei. 

       Serviciul are atributii si raspunderi in urmatoarele domenii de activitate :  

ATRIBUTII:  

            1. CONTRACTAREA SERVICIILOR  FURNIZATE 

   1.1.Incheierea si executia contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de 

alimentare cu apa si  de canalizare se face cu respectarea prevederilor OG 21/1992 privind protectia 

consumatorului, modificata si republicata. 

    1.2. Incheie contracte de bransare / racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa, 

de canalizare in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor 

publice furnizate de societate . 

           La incheierea contractelor se va avea in vedere existenta si valabilitatea avizului de 

bransare/racordare definitiv, a specificatiilor din acest aviz si dupa caz, a proceselor verbale de 

receptie bransament / racord.  

    1.3. Contractele de bransare /racordare la retelele de distributie apa potabila, respectiv la retelele de 

canalizare menajera a sistemelor publice din aria de acoperire se incheie cu urmatoarele categorii de 

utilizatori :  

              a) agenti economici ; 

              b) institutii publice ;     

              c) asociatii de proprietari/locatari ; 

              d) abonati casnici; 

     1.3. Comunica informatiile necesare sectiei APA si compartimentului de Metrologie privind 

incheierea contractului pentru a se trece la punerea in functiune a bransamentului si inceperea 

furnizarii apei potabile. 

 1.4. Realizeaza  baza de date privind contractele incheiate si raspunde pentru actualizarea acesteia. 

 1.5. Asigura evidenta clientilor societatii care trebuie sa contina toate informatiile necesare 

identificarii acestora.      

 1.6. In momentul incetarii contractului unui utilizator, transmite aceasta informatie sectiei Apa si 

compartimentului Metrologie precum si compartimentului Facturare Incasare pentru inchiderea 

bransamentului si ridicarea contorului. 

 1.7. Preia eventualele sesizari verbale ale clientilor privind modul de furnizare a serviciilor, efectuarea 

masurarilor si a citirilor, calitatea serviciilor si facturarea acestora, etc. si actioneaza pentru clarificarea 

si rezolvarea problemelor sesizate. 

1.8. Actualizează contractele ori de câte ori este cazul; 

1.9. Reface, ori de câte ori este nevoie, conform avizului, contractul şi anexele aferente, urmare a 

modificărilor apărute referitor la utilizator ( titulatură, contul, nr. persoane, adresă poştală etc ); 

2.0. Verifică în teren toate sesizările legate de clauzele şi condiţiile contractuale, respectând 

prevederile legale în vigoare; 

2.1.Intocmeşte lunar situaţia contractelor încheiate cu toate categoriile de utilizatori; 

2. Analiza si informare asupra modului de rezolvare a problemelor clientilor rezultate din 

reclamatii, sesizari  

-  Cunoasterea legislatiei ce sta la baza functionarii serviciilor publice de apa si canalizare, respectiv: 

Legea nr. 51/ 2006, serviciilor comunitare de utilitati publice; Legea nr. 241/ 2006, serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare;Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale; Legea nr. 

107/1996, legea apelor; Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari; O. nr. 88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare; Legea nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de 

interes public. 

- Implementeaza strategia de comunicare agreata cu managementul companiei si masoara eficienta 

activitatii de PR. 
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- Editeaza comunicate de presa, prezentari ale companiei, articole pentru website, newsletter, 

brosuri, etc. 

- Culege datele necesare intocmirii raspunsurilor cu privire la sesizarile primite pe adresa societatii. 

- Tine evidenta registrului de raspunsuri catre toti petitionarii inregistrati la societatea Apa Service 

SA. 

- Comanda materiale promotionale pentru diverse evenimente, organizeaza seminarii si conferinte, 

impreuna cu diversi parteneri. 

- Elaboreaza instrumente si modalitati de monitorizare a imaginii firmei in comunitate( chestionare, 

sondaje, etc). 

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite:  - contracte de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu 

apa si  de canalizare;  

            Primeste:     - date de identificare utilizatori pentru incheiere contracte; 

       2. Transmite:  - contracte de bransare / racordare si utilizare a serviciilor publice pentru semnare  

           Primeste:    - documente aprobate, rezolutii, dispozitii, hotarari; 

2. Transmite: - informatii privind incheierea contractelor si trecerea la punerea in functiune a     

bransamentului / racordului; 

                            - informatia privind incetarea contractului pentru inchiderea bransamentului ;                         

          Primeste:   - informatii privind efectuarea bransamentului/racordului pentru noii utilizatori  

3. Transmite: - baza de date privind contractele incheiate cu utilizatorii si actualizari rezultate din  

 modificari, suspendari sau incetari de contracte;   

       - date referitoare la cresterea sau scaderea numarului de utilizatori in perioadele 

urmatoare. 

      - informatiile necesare pentru efectuarea inventarierii consumatorilor. 

   RESPONSABILITATI  

Personalul serviciului raspunde disciplinar material sau penal dupa caz pentru prejudiciile aduse 

companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin, precum si datorita 

nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentu lui. 

      

4.SERVICIUL URMARIREA RECUPERARII DEBITELOR, VERIFICARE CREANTE 

Serviciul este subordonat directorului comercial si are ca obiectiv principal asigurarea incasarii 

debitelor de la utilizatori prin: 

- Urmarire debitori in functie de valoarea debitului si in functie de vechimea acestuia; 

- Deplasari in teren pentru distribuire facturi, somatii etc , si pentru incasare /recuperare debite ce 

reprezinta prestatii, penalitati, sentinte judecatoresti definitive si executorii; 

-In funcţie de sumele datorate de debitori invita la conciliere departamentele de specialitate. 

- Calculeaza si urmareste recuperarea datoriilor de la utilizatori si anume: 

1. Numarul clientilor care au facturi neachitate iesite din termenul de scadenta (60 zile )  

2. Numarul de somatii emise la numarul de facturi iesite din termenul de scadenta .  

3. Numarul de somatii transmise din numarul celor emise.  

4. Urmarirea efectelor somatiilor (numarul de facturi incasate raportate la numarul total de somatii 

iesite din termenul de scadenta ) .  

- Asigura elaborarea in termen util a situatiilor solicitate de Directorul Comercial. 

- Analizeaza creantele provenite de la agentii economici/asociatii/ abonatii casnici, in functie de 

vechimea lor : 

✓ Pentru debite mai mici de 60 de zile, verifica confirmarile de primire a facturilor ; 

✓ Pentru debite intre 60-90 de zile verifica fisa abonatului, obtine confirmare de sold, emite 

somatii si participa la debransari ; 

✓ Pentru debite mai mari de 90 de zile obtine confirmare de sold, intocmeste invitatii la 

conciliere sau documente de judecata, dupa caz ;       

- Urmarirea abonatilor actionati in judecata si punerea in aplicare a hotararilor  judecatoresti; 

- Ia masuri pentru elaborarea in termen util si respecatrea elementelor metodologice prestabilite cu 

privire la situatiile ce i-au fost cerute, solicita informatii diverselor birouri si raspunde de 

corectitudinea informatiilor inserate. 
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- Participa la analizele economice initiate de directorul comercial 

   RESPONSABILITATI  

Personalul compartimentului   raspunde disciplinar material sau penal dupa caz pentru prejudiciile 

aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin, precum si datorita 

nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentu lui. 

 

                   1.13. DIRECTIA TEHNICA 

Directia Tehnica este subordonata directorului tehnic. 

Structura organizatorica : 

1. Inginer Sef Giurgiu -Slobozia 

2. Serviciul Tehnic 

3. Serviciul Urmarirea Calitatii Apei si a Mediului 

4. Compartimentul GIS –Management Retele Apa Canal 

5. Coordonator Zonal (Sectia Malu-Vedea, Sectia Izvoarele, Sectia Gogosari) 

6. Inginer Sef  Aglomerarea Bolintin Vale – Mihailesti  

 

1. INGINERUL SEF 

(Aglomerarea Giurgiu-Slobozia) 

 

Se subordoneaza directorului tehnic.   

    Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea compartimentului Dispecerat, sectiei Apa, 

sectiei Canal (precum si a atelierelor aflate in subordinea acestora  raportand activitatea 

directorului tehnic). 

2.1. Atributii, competente, responsabilitati : 

- stabileste structura organizatorica , nivelele ierarhice, atributiile competentele si   

        responsabilitatile compartimentelor, sectiilor si atelierelor din subordinea sa, repartizate in        

        conformitate cu organigrama societatii aprobata de catre Consiliul de  Administratie. 

- fundamenteaza obiectivele si strategia companiei in domeniile: dezvoltarea si  

    modernizarea capacitatilor de productie si furnizare utilitati, asigurarea continuitatii serviciilor 

de alimentare cu apa si de canalizare,   

- elaborează şi supune spre aprobare politicile societatii în ceea ce priveşte  producţia.     

- organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a  capacităţilor de    

             producţie şi coordonează folosirea corectă şi eficientă a   fondurilor de investiţii; 

      -     asigură resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în   

      domeniul calităţii. 

- conduce procesul de asigurare a calităţii în activitatea de producţie, conform  procedurilor şi     

standardelor existente;  

- organizeaza, indruma si controleaza intreaga activitate productiva a societatii  ; 

- controleaza modul de folosire a capacitatilor de productie in conditii de eficienta maxima la 

fiecare sectie ; 

- urmareste modul in care se desfasoara activitatea de reparatii capitale si a celorlalte lucrari de 

intretinere ; 

- organizeaza activitatea productiva militand la respectarea disciplinei in munca, asigurarea 

asistentei tehnice ; 

- urmareste continuu modul in care este folosita forta de munca si stabileste necesarul acesteia in 

perspectiva, in functie de contractele incheiate ; 

- decide organizarea procesului de productie in concordanta cu contractele incheiate ; 

- propune masuri organizatorice menite sa se obtina rentabilitate maxima in sectiile de 

productie ; 

- aplica sau propune sanctiuni disciplinare pentru cei din subordine care nu respecta disciplina 

tehnologica ; 

- aproba esalonarea concediilor de odihna pentru sefii sectiilor/compartimentelor/atelierelor 

subordonate ; 

- raspunde de functionarea la parametrii proiectati a capacitatilor de productie ; 
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- raspunde de folosirea rationala a bazei tehnice si materiale puse la dispozitie pentru procesul 

productiv ; 

- raspunde de perfectionarea cunostintelor tuturor salariatilor cuprinsi in procesul de productie ; 

 

SECTOR  PRODUCTIE  

Este subordonat Inginerului sef . 

    Structura organizatorica: 

1.  Dispecerat 

2.  Sectia apa 

3.  Sectia canal 

1.COMPARTIMENTUL DISPECERAT 

Compartimentul este subordonat inginerului sef si realizeaza legatura informationala intre 

sectiile de productie, conducerea societatii si utilizatori, asigurand in timp util informatiile necesare 

legate de functionarea sistemelor publice de alimentare cu apa, respectiv de canalizare si epurare ape 

uzate concesionate societatii. 

In realizarea atributiilor ce-i revin, colaboreaza cu compartimente si sectii din cadrul societatii. 

ATRIBUTII: 

   1. Se informeaza cu principalele probleme din sectoarele de productie si tine legatura cu toate 

punctele de lucru; 

   2. Consemneaza in registru parametrii si datele privind modul de functionare a sistemelor de 

alimentare cu apa  respectiv de canalizare si epurare ape uzate; 

  3. Consemneaza in registru, consumurile de energie electrica inregistrate pe activitati, si de 

principalii consumatori, transmise de persoanele desemnate de sefii de sectie, sectoare, asa cum este 

stabilit  de catre responsabilul cu energia al companiei;  

  4. Preia toate sesizarile transmise telefonic sau prin alte moduri de catre utilizatori, referitoare 

la modul de functionare a sistemelor de alimentare cu apa, respectiv de canalizare si epurare ape uzate, 

defectiuni, avarii, intreruperi in alimentare cu apa sau blocari in evacuarea apelor uzate, parametrii 

(presiune, debit, calitate) apei potabile furnizate;  

 Aceste sesizari se noteaza in registrul special stabilit. Modul de adresare si comunicare cu 

persoana care transmite sesizarea trebuie sa fie politicos, amabil si responsabil;  

   5. Explica utilizatorilor procedura de solutionare a sesizarilor transmise de acestia si stabileste, 

daca este cazul, modul de comunicare pana la remedierea celor sesizate; 

   6. Transmite sefilor de sectii, sectoare, sesizarile utilizatorilor privind deficiente in 

functionarea sistemelor publice si urmareste modul in care se inlatura deficientele semnalate; 

7. Organizeaza activitatea echipei de interventie pentru solutionarea unor sesizari privind 

defectiuni de mica amploare in retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare in zilele si 

intervalul de timp stabilit prin dispozitia conducerii societatii; 

 8. Apeleaza telefonic personalul TESA consemnat la domiciliu in zile nelucratoare, si transmite 

toate datele necesare pentru identificarea locului, dimensiunii si implicatiilor avariilor din sistemele de 

alimentare cu apa, respectiv din sistemele de canalizare epurare ale societatii 

 9. Pune la dispozitia persoanei TESA, echipa de interventie coordonata de dispecerat, atunci 

cand se solicita acest lucru; 

            10. Se informeaza asupra dimensiunii avariei, zone afectate, mersul lucrarilor de interventie si 

durata estimata a interventiei;  

 11.Primeste si inregistreaza informatiile transmise de sefii de sectii, sectoare in timpul 

programului normal de lucru, referitoare la avarii si interventii in sistemele de alimentare cu apa, 

respectiv de canalizare epurare ape uzate, cat si de la retelele interioare; 

            12. Informeaza inginerul sef de  productie de toate avariile din retelele de alimentare cu apa sau 

de canalizare si stadiul lucrarilor de remediere; 

        13. Respecta Regulamentul intern, procedurile si instructiunile de lucru specifice 

compartimentului; 

            14. Respecta cerintele privind securitatea si sanatatea muncii si PSI in timpul exercitarii 

sarcinilor de munca . Anunta imediat conducatorul locului de munca in perioadele de repaos 

saptamanal atunci cand, in aceste zile se produce un accident de munca si stabileste primele masuri 
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pana la sosirea acestuia; 

 15. Respecta regulile stabilite cu privire la fumat, folosirea focului deschis ; 

   16. Consemneaza in registrul de predare – primire a schimbului toate sesizarile utilizatorilor, 

ale sefilor de sectii referitoare la functionarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv de canalizare, 

precum si dispozitiile transmise verbal de conducerea companiei in acest sens; 

17. Stabileste masuri pentru asigurarea in cadrul dispeceratului a urmatoarelor informatii: 

 - grafice de consemnare la domiciliu pentru personalul TESA si muncitori (instalatori si 

mecanici de utilaje); 

 - graficele de lucru a persoanelor din echipa de inteventie aflata la dispozitia 

dispeceratului; 

            -lista actualizata cu numerele de telefon a conducerii societatii, a sefilor de 

compartimente,sectii si sectoare, a personalului din echipa de interventie si a personalului consemnat 

la domiciliu; 

             - lista cu telefoane de la unele institutii ale statului cum sunt: Primaria si Consiliul 

Local Giurgiu, Prefectura si Consiliul Judetean Giurgiu, Spitalul Judetean, Statia de Salvare, 

Detasamentul de pompieri, Politie, Inspectoratul Teritorial de Munca. 

COMPETENTE 

Organizeaza activitatea echipei de interventie pentru solutionarea unor sesizari privind 

defectiuni de mica amploare in retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare in zilele si 

intervalul de timp stabilit prin dispozitia conducerii societatii; 

RESPONSABILITATI 

  Personalul compartimentului raspunde disciplinar sau penal, daca este cazul, pentru prejudiciile 

aduse companiei, datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce ii revin, precum 

si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentului.  

 PRINCIPALELE  RELATII: 

 1.Transmite:  - Informatii utilizatorilor despre procedura de solutionare a sesizarilor transmise 

de acestia si stabileste, daca este cazul, modul de comunicare pana la remedierea celor sesizate; 

      Primeste:  - sesizarile transmise telefonic sau prin alte moduri de catre utilizatori. 

                              2.Transmite: - informatii si date privind avariile din retelele de alimentare cu apa sau de 

canalizare si stadiul lucrarilor de remediere; 

                        - raportul zilnic al activitatilor dispeceratului si informatiile solicitate de 

conducere stabilite prin instructiuni interne privind functionarea sistemelor.  

Primeste:  - documente aprobate, rezolutii, dispozitii. 

3.Transmite: - sesizarile utilizatorilor privind deficiente in functionarea sistemelor publice si   

urmareste modul in care se inlatura deficientele semnalate; 

       Primeste:   - informatii cu principalele probleme din sectoarele de productie; 

                           - parametrii si datele privind modul de functionare a sistemelor de alimentare cu 

apa  respectiv de canalizare si epurare ape uzate; 

                         - consumurile de energie electrica inregistrate pe activitati, si de principalii 

consumatori  

                                     - informatii referitoare la avarii si interventii in sistemele de alimentare cu apa, 

respectiv de canalizare epurare ape uzate, cat si de la retelele interioare; 

            4.Transmite :-situatia reclamatiilor/sesizarilor primite de la clienti ; 

      Primeste:  - solicitari privind natura si continutul sesizarilor 

5. Transmite:  - pontajul si programari de concediu ;  

     Primeste:   - instructiuni de lucru, fise posturi ; 

           6. Transmite: - toate datele necesare pentru identificarea locului, dimensiunii si implicatiilor 

avariilor din sistemele de alimentare cu apa, respectiv din sistemele de canalizare ale societatii; 

                 Primeste:   - informatii asupra dimensiunii avariilor, zone afectate, mersul lucrarilor de 

interventie si durata estimata a interventiei;  

2. SECTIA APA 

Este o subunitate organizatorica a societatii subordonata inginerului sef , prin care se realizeaza 

serviciul public de alimentare cu apa potabila ce cuprinde in principal activitatile de captare, de tratare 
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a apei brute, de transport, de inmagazinare si de distributie a apei potabile la utilizatori. 

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice componente ale sistemului public de alimentare cu 

apa potabila. 

Structura organizatorica a sectiei cuprinde sisteme zonale si sisteme locale de alimentare  cu apa 

potabila, organizate pe localitati sau grupe de localitati dupa modul de construire si aria de cuprindere 

a fiecarui sistem in parte. 

Sectia si fiecare sistem in parte se constituie ca centru de profit iar fiecare activitate componenta a 

sistemelor se organizeaza ca centru de cost.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop asigurarea apei potabile la parametrii de calitate 

prevazuti de normele legale in vigoare pentru toti utilizatorii din aria de deservire a societatii . 

 Sectia este condusa de seful de sectie, care are in subordine, 3 ateliere 

- atelier statii pompare/repompare si intretinere pompe 

- atelier retele  

- atelier montaj, reparatii  

Fiecare atelier este condus de un sef de atelier. 

ATRIBUTII :  

1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA  

POTABILA      

1.1. Primeste, gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice pentru realizarea serviciului public de alimentare cu 

apa potabila in aria de deservire a societatii. 

Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde : 

        - captari ; 

        - statii de tratare a apei brute ; 

        - statii de pompare  ; 

        - rezervoare pentru inmagazinare a apei potabile ; 

        - retele de distributie ; 

        - bransamente pana la punctul de delimitare . 

 1.2. Organizeaza activitatea sectiei, repartizeaza forta de munca pe activitati componente ale 

sistemului public de alimentare cu apa potabila tinand seama de regimul de functionare a instalatiilor 

si echipamentelor tehnologice, de prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare al societatii, cat si de prevederile Contractului  de 

concesionare. 

       1.3. Asigura informatiile necesare pentru fundamentarea programului de productie cat si pentru 

fundamentarea bugetului activitatilor realizate in cadrul sectiei. 

1.4. Repartizeaza sarcinile rezultate din programul si bugetul sectiei pe fiecare subunitate 

componenta. 

1.5. Actioneaza pentru realizarea programului de captare, tratare si livrare a apei potabile catre 

utilizatori, luand masuri pentru reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa.  

1.6. Realizeaza imprejmuiri, marcaje si inscriptii care delimiteaza zonele de protectie sau care 

indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu. 

      1.7. Efectueaza bransarea noilor utilizatori la reteaua de alimentare cu apa potabila in baza 

proiectului de executie si a avizului definitiv eliberate de serviciul tehnic. 

Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa inclusiv a bransamentelor de apa se va 

face dupa obtinerea de catre serviciul tehnic a autorizatiei de construire eliberata de administratia 

publica locala. 

Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestuia cand se efectueaza 

probele de presiune si etanseitate. 

Punerea in functiune a bransamentului se va face dupa incheierea contractului de 

furnizare/prestare servicii de alimentare cu apa, in termenul prevazut in contract. 

Realizarea de bransamente fara documentele mentionate (proiect, aviz definitiv, autorizatie) este 

considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, 

civila contraventionala, administrativa sau penala dupa caz atat pentru utilizator cat si pentru 
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executantul lucrarii. 

1.8. Partile componente ale unui bransament sunt :  

- camin de apometru (de bransament ) ; 

- priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa ;  

- conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie ; 

- armatura (vana ) de concesie ; 

- apometrul care asigura masurarea debitului de apa furnizata ; 

- armatura (vana ) de inchidere. 

Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin 

apometru care este ultima componenta a retelei publice de distributie. 

Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul apartin retelei publice de 

distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.  

1.9. Efectueaza inchiderea bransamentului in momentul incetarii contractului de furnizare. 

Redeschiderea bransamentului pentru un nou utilizator substituit celui anterior are loc dupa 

eliberarea avizului definitiv si incheierea contractului de furnizare.     

       1.10. Constata bransamente efectuate ilegal sau efectuate de catre agenti economici neautorizati 

precum si cele care nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico – sanitare legale, prezinta constatarile 

conducerii companiei si actioneaza conform dispozitiilor primite, procedand la desfiintarea , busonarea 

sau blocarea bransamentului fara ca utilizatorul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la 

despagubiri. 

1.11. Sisteaza furnizarea serviciului de alimentare cu apa potrivit unui preaviz de 5 zile atunci 

cand constata functionarea anormala din punct de vedere tehnic si igienico-sanitar a instalatiei 

interioare de alimentare cu apa.  

 

1.12. Realizeaza activitati de service in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii. 

In lipsa acestor contracte , diversele lucrari la instalatiile interioare solicitate de utilizatori se vor 

realiza numai contracost, pe baza de situatii de lucrari.  

       2. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    ALIMENTARE CU APA POTABILA  

2.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, 

la parametrii prevazuti in contractul de furnizare. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va 

face conform cerintei utilizatorului pe baza unui program de furnizare prevazut in contractul semnat de 

ambele parti (operator – utilizator ). 

In cazul in care cerintele unor utilizatori impun alti parametri calitativi ai apei livrate pentru 

folosirea in procese tehnologice de finete , aparatura medicala, aparate electromecanice, etc. 

utilizatorii interesati au obligatia de a realiza acesti parametri prin instalatii proprii.  

2.2. Intreruperea alimentarii cu apa potabila este permisa numai in cazuri de forta majora.  

Oprirea temporara a furnizarii apei potabile fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si 

asume raspunderea fata de acestia, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera 

amanare,care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor 

interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa .  

2.3. Restrictionarea alimentarii cu apa a tuturor utilizatorilor pe o anumita perioada , cu 

instiintarea prealabila, fara sa-si asume nici o responsabilitate fata de acestia, este posibila in cazul in 

care apar restrictionari justificate la sursele de apa, la racordarea si punerea in functiune a unor noi 

capacitati in cadrul sistemului public de alimentare cu apa, ori a unor lucrari de intretinere planificate. 

Aceste restrictionari se fac cu aprobarea autoritatii administratiei publice teritoriale si a conducerii 

companiei. 

2.4. Intrerupe sau sisteaza furnizarea apei, in conditiile legii cu notificare prealabila , la utilizatorii 

rau  platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. 

Aceleasi masuri se vor lua fata de utilizatorii clandestini daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse 

de operator pentru legalizarea situatiei. 

Sunt considerate consumuri clandestine si cazurile cand se constata ruperea sigiliilor, demontarea 

contorului si alte modalitati de sustragere a consumului fara a fi inregistrat de aparatura de masura, 

operatorul avand dreptul de sistare a furnizarii apei potabile, pana la eliminarea definitiva a cauzelor 
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care au provocat acest lucru precum si pana la recuperarea integrala a daunelor astfel provocate. 

2.5. Desfiinteaza bransamentul de apa atunci cand constata :  

- consum clandestin (fraudulos )  

- neachitarea daunelor provocate de sustragerea sau deteriorarea mijloacelor de masura conform 

prevederilor legale in vigoare. 

2.6. Functionarea sistemului public de alimentare cu apa trebuie sa fie continua, factorii de 

conducere ai sectiei raspunzand pentru neasigurarea serviciului in conformitate cu clauzele 

contractuale . 

Exceptie fac situatiile in care au loc intretineri, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari 

noi, schimbari de mijloace de masura, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea 

sistarii furnizarii apei specificand data si intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. 

Anuntul trebuie facut cu cel putin 48 ore inainte de oprirea furnizarii apei prin mass – media si/sau 

afisare la utilizatori, dupa caz in functie de numarul de utilizatori afectati. 

2.7. Asigura refacerea la un nivel corespunzator, pana la stratul de asfalt sau beton a locului unde 

a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 

terminarea lucrarii. 

3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE  

3.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

 

3.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

3.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

3.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat sectiei, in care scop analizeaza 

periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

3.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 

materiale, energie electrica necesare in procesul tehnologic de captare, tratare, inmagazinare si 

distributie apa potabila cat si pentru realizarea programului de intretinere si reparatii stabilit.  

3.8. Analizeaza costurile cu forta de munca si costurile materiale inregistrate pentru realizarea 

activitatilor sectiei si stabileste masuri pentru reducerea costurilor de captare, tratare, distributie a apei 

potabile si incadrarea in prevederile bugetului stabilit. 

       4. CALITATEA  SERVICIILOR  OFERITE  UTILIZATORILOR 

4.1. Toate activitatile din cadrul sectiei au drept obiectiv livrarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati organoleptice, fizico – chimice, biologice si bacteriologice, prevazute in Legea nr. 

458 / 2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru acest 

domeniu de activitate. 

Conducerea si intreg personalul sectiei raspund pentru indeplinirea acestui obiectiv. 

4.2. Colaboreaza permanent cu laboratorul de analize apa potabila pentru stabilirea dozelor clor  

necesare in procesul de tratare ; 

4.3. Stabileste fluxul tehnologic de tratare a apei brute in stricta concordanta cu normele tehnice 

stabilite si a informatiilor furnizate de laboratorul de analize apa potabila. Atunci cand rezultatele nu 

sunt concludente, solicita refacerea determinarilor indicatorilor de calitate si urmareste continuu modul 

de functionare si de eficienta a statiei de tratare a apei potabile. 

4.4. Supravegheaza zonele de protectie a captarilor de apa precum si traseele retelelor de 

distributie si a statiilor de pompare pentru a preveni infestarea apei.  

4.5. Asigura protectia calitatii apei in retelele de transport, in rezervoarele de inmagazinare prin 

respectarea timpilor maximi de stagnare a apei si in retelele de distributie prin operatiuni de spalare si 

dezinfectare  ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau inlaturare a avariilor. 

       4.6. Sesizeaza conducerea societatii despre executia de constructii provizorii sau definitive in zona 

de protectie si siguranta a conductelor retelei publice de alimentare cu apa, fara avizul S.C. Apa 
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Service S.A.   

       4.7. Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor , 

instalatiilor, imprejmuirilor portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare amplasate in zona de 

protectie sanitara si care, conform legislatiei in vigoare , apartin domeniului public.  

4.8. Refuza deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare ale utilizatorului sunt 

susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie, ca urmare a executiei 

acestora fara proiect intocmit de un agent economic autorizat, sau daca permit cu ocazia fenomenelor 

de retur al apei, poluarea retelei publice de apa potabila , cu materii reziduuale , ape nocive sau orice 

alta substanta neadmisa de normativele de calitate in vigoare. 

4.9. Sisteaza prin dispozitia conducerii societatii, furnizarea apei potabile ori de cate ori exista 

indicii certe privind neincadrarea in normele de igiena a unor utilizatori.  

5. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

5.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare 

pe termen mediu pentru incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

5.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

5.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

5.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

5.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea societatii.    

5.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii.  

5.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

5.8. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul sectiei. 

RESPONSABILITATI  

Seful sectiei si personalul din subordine raspund disciplinar, material sau penal  dupa caz pentru 

prejudiciile aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , pentru 

exploatarea necorespunzatoare a sistemului public de alimentare cu apa si furnizarea de apa potabila 

utilizatorilor avand proprietati fizico – chimice, biologice si organoleptice ce nu se incadreaza in 

limitele prevazute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate 

in vigoare pentru acest domeniu de activitate. 

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite : - procese verbale de punere in functiune a bransamentelor ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea bransamentelor , sistarea sau intre- 

ruperea furnizarii apei potabile, restrictionari ;  

                       - situatii de lucrari la instalatiile interioare ale utilizatorilor. 

    Primeste :   - solicitari de interventii la instalatii interioare ale utilizatorilor ; 

                       - sesizari , reclamatii referitoare la parametrii apei furnizate (debit, presiune, 

indicatori de calitate ). 

2. Transmite : - raspunsuri si explicatii in urma controalelor si verificarilor efectuate  

    Primeste :   - procese verbale de control cu masurile stabilite 

       3.Transmite : - constatari asupra bransamentelor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de distributie; 

                        - rezultatul analizei unor sesizari , reclamatii; 

                       - constatari privind folosirea de catre utilizatori si a altor surse de alimentare cu apa; 
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                        -  propuneri de masuri disciplinare. 

           Primeste :    - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari. 

      4. Transmite :  - informatii rezultate din procesul de tratare a apei;  

                       - solicitari de refacere a determinarilor pentru indicatorii de calitate ai apei potabile.  

   Primeste :    - norme de consum substante de tratare a apei ;  

                       - rezultatul determinarilor efectuate asupra indicatorilor de calitate, doze de 

substante necesare in procesul de tratare a apei ; 

                       - sesizari privind nerespectarea cantitatilor si dozelor stabilite si consecintele asupra 

parametrilor apei tratate. 

5. Transmite : - nota privind incetarea functionarii bransamentului; 

                       - note privind sistarea temporara sau intreruperea furnizarii apei potabile din motive 

tehnice. 

           Primeste :    - avizul de bransare dupa incheierea contractului de furnizare;  

- avizul de debransare a utilizatorului aprobat de conducerea societatii.  

2. Transmite : - note privind defectiuni accidentale.  

            Primeste :  - avize definitive in vederea executiei bransamentelor; 

                              - norme de consum materiale, energie, combustibili; 

                              - programul de revizii si reparatii; 

                              - programul de investitii. 

  7. Transmite :  - solicitari pentru utilaje de transport si utilaje specializate. 

            Primeste :     - utilajele solicitate.          

   8. Transmite : - solicitari de aprovizionare cu materii prime, materiale  

              Primeste :   - informatii asupra aprovizionarii necesarului solicitat 

       9. Transmite :  - necesarul de forta de munca 

                                 - programarea concediilor de odihna  

                                 - evidenta timpului de lucru prin pontaje  

                                - relatii privind integrarea in munca a noilor angajati si performantele acestora , 

starea de disciplina 

       Primeste :  - informatii privind asigurarea personalului solicitat 

                        - cota personalului planificat in  CO  

                        - documente de plata a drepturilor salariale  

                        - comunicari privind schimbarea locului de munca al unor salariati  

 

3. SECTIA CANAL 

Sectia Canal este o subunitate organizatorica a societatii subordonata inginerului sef de Productie, 

prin care se realizeaza serviciul public de canalizare.  

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, retelelor de canalizare, 

instalatiilor si echipamentelor tehnologice, alte dotari specifice cu ajutorul carora se realizeaza 

colectarea,  transportul apelor uzate catre statiile de epurare. 

Structura organizatorica a sectiei cuprinde sisteme de colectare organizate pe localitati sau grupe 

de localitati dupa modul de construire si aria de cuprindere a fiecarui sistem in parte. 

Sectia si fiecare sistem in parte se constituie ca centru de profit iar fiecare activitate componenta a 

sistemelor se organizeaza ca centru de cost.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop colectarea si transportul apelor uzate catre statiile de 

epurare  in vederea incadrarii in parametrii de calitate prevazuti de normele legale in vigoare. 

Sectia este condusa de seful de sectie, care are in subordine, 2 ateliere: 

- atelier statii pompare si intretinere 

- atelier retele canalizare 

Fiecare atelier este condus de un sef de atelier. 

ATRIBUTII : 

1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA  SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE. 

1.1. Primeste, gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor, instalatiilor si echipamentelor 

tehnologice, alte dotari specifice pentru realizarea serviciului public de canalizare.  

Sistemul public de canalizare cuprinde : 
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        - racorduri de canalizare de la punctul de delimitare ; 

        - retele de canalizare ; 

        - statii de pompare a apelor uzate ; 

1.2. Organizeaza activitatea sectiei, repartizeaza forta de munca pe activitati componente ale 

sistemului public de canalizare, tinand seama de regimul de functionare a instalatiilor si 

echipamentelor tehnologice, de prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare al societatii, cat si de prevederile Contractului  de 

concesionare. 

1.3. Asigura informatiile necesare pentru fundamentarea programului de productie cat si pentru 

fundamentarea bugetului activitatilor realizate in cadrul sectiei. 

1.4. Repartizeaza sarcinile rezultate din programul si bugetul sectiei pe fiecare subunitate 

componenta a sectiei (sisteme, activitati) si actioneaza pentru realizarea indicatorilor stabiliti. 

1.5. Tine impreuna cu compartimentul facturare incasare evidenta utilizatorilor serviciului public 

de canalizare.  

Utilizator al serviciului public de canalizare, poate fi orice persoana fizica sau juridica, proprietara 

sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil avand racord propriu de canalizare, care 

beneficiaza pe baza de contract de serviciile operatorului.  

Principalele categorii de utilizatori pot fi :  

       - agenti economici; 

       - institutii publice ; 

       - utilizatori casnici : persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociatii de proprietari / 

locatari.  

1.6. Efectueaza racordarea noilor utilizatori la reteaua de canalizare in baza proiectului de executie 

si a avizului definitiv, eliberate de compartimentulul tehnic al societatii. 

Lucrarile anterioare racordarii (camin, sapaturi, montare conducta de evacuare ) se pot executa de 

noul utilizator sau o firma agreata de acesta in baza proiectului intocmit  dupa eliberarea avizului 

definitiv si a autorizatiei de construire. In aceasta varianta reprezentantul sectiei, va supraveghea 

executia lucrarilor, verificand datele prevazute in proiectul de racord.  

Darea in functiune a racordului de apa uzata se va face dupa receptia acestuia cand se efectueaza 

probele de etanseitate. 

Punerea in functiune a racordului se va face dupa incheierea contractului de utilizare intre operator 

si utilizator in termenul prevazut in contract.  

Realizarea de racorduri pentru ape uzate la reteaua publica de canalizare fara documentele 

mentionate (proiect, aviz definitiv, autorizatie de construire ) este considerata clandestina si atrage, 

conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara , materiala, civila contraventionala, 

administrativa sau penala dupa caz atat pentru utilizator cat si pentru executantul lucrarii. 

1.7. Partile componente ale unui racord sunt :  

- camin de racord, plasat pe domeniul public sau privat, folosit pentru controlul si intretinerea 

racordului, fiind vizibil si accesibil ; 

- un dispozitiv tip sifon, instalat in camin, cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite 

totodata racordarea la reteaua de canalizare apartinand utilizatorului ; 

- o conducta de racord, situata intre caminul de racord si reteaua publica de canalizare ; 

- un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare , permitand legarea 

conductei de racordare la reteaua publica de canalizare. 

Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara de canalizare apartinand 

utilizatorului este facuta de caminul de racord. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de 

racord cu toate componentele sale, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de 

finantarea a realizarii acestuia. 

1.8. Constata racordurile efectuate ilegal sau efectuate de agenti economici neautorizati precum si 

cele care nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico – sanitare legale, prezinta constatarile conducerii 

societatii si actioneaza conform dispozitiilor primite, procedand la desfiintarea, busonarea sau blocarea 

racordului, fara ca utilizatorul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la despagubiri 

In reteaua publica de canalizare a apelor uzate, se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape 

uzate :  
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         - ape uzate menajere ;  

         - ape uzate provenite din activitati economice. 

1.9. Realizeaza masurile necesare pentru indeplinirea conditiilor de functionare a serviciului de 

canalizare si epurare ape uzate, care sunt :  

         - continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ ; 

         - adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor ; 

         - acces fara discriminare la servicii ;  

       - respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului. 

1.10. Realizeaza imprejmuiri, marcaje si inscriptii care vor delimita perimetrele statiilor de 

pompare, a statiilor de epurare, a bazinelor de colectare, decantare, tratare, a caminelor de vane si a 

hidrantilor de incendiu. 

       1.11. Execută: 

- curăţirea reţelelor de canalizare conform normelor şi normativelor în vigoare;  

- execută desfundarea racordurilor de canal;  

- execută lucrări de desfundare a instalaţiilor interioare de canalizare pe bază de comandă;  

- execută lucrări de revizii şi reparaţii curente la reţeaua publică de canalizare şi la anexele 

constructive ale acesteia;  

- execută lucrări de remediere a defecţiunilor şi avariilor în reţeaua de canalizare în care scop obţine şi 

asigură toate activităţile specifice acestor lucrări ca:  

- obţinerea autorizaţiei legale pentru desfacerea pavajului pe căile publice;  

- reface, după terminarea lucrărilor de remediere a defecţiunilor sau avariilor, structura 

sistemului rutier la starea iniţială;  

- ia măsuri de ridicare imediată a excedentului de pământ rezultat de la săpături;  

 

2. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI  STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE. 

2.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de canalizare si epurare ape uzate, la 

parametrii si in conditiile stabilite prin contractul de concesionare si prin contractele incheiate cu 

utilizatorii. 

2.2. Intreruperea evacuarii apelor uzate la canalizare poate interveni numai in cazuri de forta 

majora.  

2.3. Intrerupe sau sisteaza temporar serviciul de canalizare potrivit preavizului emis de societate, 

determinat de urmatoarele situatii :  

        - neplata serviciilor efectuate ;  

        -utilizatorii clandestini care nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru legalizarea 

situatiei 

        - refuzul utilizatorului de a cere un nou aviz de utilizare a retelei publice de canalizare si de a 

incheia un nou contract atunci cand se constata modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, 

evacuate in retelele de canalizare, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii 

tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze ;        

2.4. Functionarea sistemului public de canalizare trebuie sa fie continua, conducerea sectiei 

raspunzand pentru neasigurarea serviciului in conformitate cu Regulamentul de organizare si 

functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare al companiei si in 

conformitate cu clauzele contractuale.  

Exceptie fac situatiile in care au loc intretineri, reparatii, modernizari, devieri, racordari noi, daca 

operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea intreruperii serviciului de canalizare specificand 

data si intervalul de timp in care acesta va fi oprit. Anuntul trebuie facut cu cel putin 48 ore inainte de 

oprirea furnizarii serviciului, prin mass – media si/sau afisare la utilizatori, dupa caz in functie de 

numarul de utilizatori afectati. 

2.5. Asigura refacerea locului unde s-a intervenit pentru reparatii sau executia de lucrari noi in 

reteaua de canalizare, la un nivel corespunzator, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la terminarea 

lucrarii . 

2.6. Adopta masuri urgente si adecvate atunci cand constata deversarea de catre utilizatori in 

reteaua publica de canalizare de :  
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        - materii in suspensie a caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare 

a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala ; 

        - substante de orice natura care plutitoare sau dizolvate in stare coloidala sau de suspensie pot 

stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care impreuna pot 

forma amestecuri explozive ; 

        - substante toxice sau nocive, care singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in 

pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare ; 

        - substante cu grad ridicat de periculozitate ; 

        - substante care singure sau in combinatie cu apa, pot degaja mirosuri care pot contribui la 

poluarea mediului inconjurator ; 

        - substante colorante ale caror cantitati si natura in conditiile diluarii in reteaua de canalizare 

si statia de epurare, determina modificarea culorii in resursele de apa in care se evacueaza apele uzate 

epurate  

In toate aceste situatii conducerea sectiei anunta imediat laboratorul  si conducerea societatii. 

       2.7  Asigura functionarea permanenta si continua a statiilor de epurare a apelor uzate, la 

parametrii stabiliti prin tehnologia de lucru, pentru a se asigura incadrarea in nivelele stabilite prin lege 

a indicatorilor de calitate a apelor uzate deversate in emisar. 

       2.8. Intreruperea functionarii sistemului de epurare in totalitate sau in parte, este permisa numai in 

cazuri de forta majora. 

Oprirea temporara a sistemului de epurare, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere 

nu sufera amanare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii. 

Intreruperea sau oprirea temporara a sistemului de epurare, se va face numai cu avizul conducerii 

societatii.    

      2.9. Urmareste in calitate de beneficiar realizarea lucrarilor de investitii in conformitate cu 

proiectele de executie pentru extinderea sau modernizarea retelelor de canalizare, a statiilor de 

pompare, a statiilor de epurare, etc.  

      2.10. Asigura verificarea , curatarea , intretinerea si reparatia retelei publice de canalizare, a 

statiilor de pompare a echipamentelor si instalatiilor tehnologice componente ale statiilor de epurare, 

in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii si reparatii 

aprobat de conducerea societatii si prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii. 

Desfasoara actiuni pentru pregatirea corespunzatoare a reparatiilor (constatari, diagnosticari, asigurare 

piese de schimb), in vederea reducerii perioadelor de oprire. 

     2.11. Supravegheaza traseele retelelor de canalizare, statiile de pompare si caminele aferente, 

bazine de colectare, separare, si tratare a apelor uzate pentru depistarea unor eventuale fisuri si 

scurgeri de ape uzate care ar conduce la poluarea mediului. 

     2.12. Urmareste actualizarea si completarea permanenta a documentatiei tehnice de lucru, a 

manualelor de utilizare, a procedurilor si instructiunilor de lucru care se refera la exploatarea retelelor 

de canalizare, a statiilor de pompare, a echipamentelor  si instalatiilor tehnologice din statii de epurare. 

 

3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

3.1. Analizeaza bugetul sectiei si dimensioneaza resursele umane si materiale pentru desfasurarea 

in bune conditiuni a activitatilor. 

3.2. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile, programeaza acordarea 

concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca privind timpul 

de munca si de repaus.  

3.3. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu munca 

depusa . 

3.4. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

3.5. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

activitatilor desfasurate. 

 

 



 47 

4. CALITATEA  SERVICIILOR  OFERITE  UTILIZATORILOR SI MEDIU 

4.1. Toate activitatile din cadrul sectiei, au drept obiectiv asigurarea functionarii continue a 

sistemului public de canalizare asigurand acest serviciu pentru toti utilizatorii din aria de cuprindere a 

societatii in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare al societatii si cu prevederile contractelor 

incheiate cu utilizatorii. 

Conducerea sectiei si intreg personalul sectiei raspund pentru indeplinirea acestui obiectiv. 

4.2. Urmareste ca apele descarcate in retelele de canalizare sa indeplineasca conditiile impuse de 

normativele in vigoare, de conditiile suplimentare stabilite prin contractele incheiate cu utilizatorii, de 

alte reglementari stabilite de Inspectoratul judetean de protectia a mediului. 

Colaboreaza in acest sens cu laboratorul in vederea determinarii periodice a indicatorilor de 

calitate ai apelor uzate in sectiunile de control stabilite.  

 

4.3. Interzice executia de constructii provizorii sau definitive pe traseele retelei de canalizare fara 

avizul societatii Apa Service S.A. 

4.4. Refuza deschiderea unui racord daca instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului sunt 

susceptibile de a dauna preluarii apelor uzate si functionarii normale a retelei publice de canalizare. 

4.5. Stabileste masuri pentru solutionarea operativa a reclamatiilor utilizatorilor legate de 

preluarea apelor uzate si functionarea retelei publice de canalizare si mentinerea unor relatii echitabile 

intre utilizatori si operator. 

       4.6. Actioneaza imediat, luand masuri adecvate in situatia constatarii de depasiri sau neincadrari in 

indicatorii de calitate ai apelor epurate deversate, prevenind poluarea mediului. 

       4.7. Stabileste masuri si programe de conformare pe termen scurt si mediu pentru incadrarea in 

standardele prevazute de legislatia in vigoare din domeniul de activitate. 

       4.8. Stabileste masuri pentru solutionarea operativa a constatarilor privind incalcarea unor 

normative referitoare la deversarea apelor uzate si de mediu sesizate de organele de control 

specializate. 

 

5. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. 

5.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele de protectia muncii, PSI, 

mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare pe termen mediu pentru 

incadrarea in standardele prevazute de legislatie in acest domeniu.  

5.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

5.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

5.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

5.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea companiei.    

5.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea companiei.  

5.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

 

RESPONSABILITATI  

Seful sectiei si personalul din subordine raspund disciplinar, material sau penal  dupa caz pentru 

prejudiciile aduse companiei datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le 

revin,  pentru exploatarea necorespunzatoare a sistemului public de canalizare si neasigurarea 

functionarii continue a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare ape uzate, cat si pentru neluarea 
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masurilor de inlaturare operativa a unor avarii ale retelelor de canalizare, ale utilajelor si instalatiilor 

componente ale sistemului, care ar produce poluarea grava a mediului inconjurator. 

 

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite : - procese verbale de punere in functiune a racordurilor la retele de canalizare ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea racordurilor, sistarea sau 

intreruperea furnizarii serviciului de canalizare  ; 

    Primeste     - solicitari de interventii la  utilizatori ; 

                       - sesizari , reclamatii referitoare la modul de realizare a serviciilor. 

 

2. Transmite : - raspunsuri si explicatii in urma controalelor si verificarilor efectuate  

     Primeste :   - procese verbale de control cu masurile stabilite 

3. Transmite :  - constatari asupra racordurilor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de canalizare; 

                        - rezultatul analizei unor sesizari , reclamatii; 

                        - constatari privind deversarea in retelele de canalizare a unor materiale si substante 

nocive, periculoase ce dauneaza functionarii normale a retelelor si statiilor de epurare ;. 

                        -  propuneri de masuri disciplinare  

            Primeste :   - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari 

4. Transmite : - informatii rezultate din procesul de tratare a apelor uzate ;  

                        - solicitari de refacerea determinarilor pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate ;  

      Primeste :  - rezultatul determinarilor efectuate asupra indicatorilor de calitate, doze de 

substante necesare in procesul de tratare ai apelor uzate. 

5. Transmite : - nota privind sistarea temporara a racordului; 

                       - informatii privind racordari ilegale la retelele de canalizare. 

     Primeste:  - avizul de racordare dupa incheierea contractului de furnizare ;  

                             - avizul de blocare temporara a racordului utilizatorului la reteua de canalizare.  

       6. Transmite:  - procese verbale de efectuare a reparatiilor; 

                              - solicitari pentru  modificari ale programului de reparatii; 

            Primeste:   - programul de reparatii aprobat; 

                              - graficul de reparatii a unor instalatii complexe; 

                              - documentatia tehnica pentru reparatii; 

                              - programe pentru reducerea consumurilor de energie; 

                              - program pregatiri de iarna; 

                              - procese verbale de receptie si puneri in functiune, documente privind miscarea                

mijloacelor fixe; 

                              - situatia  aprobata privind scoaterea din uz a mijloacelor fixe; 

       7. Transmite:  - solicitari pentru repararea, respectiv verificarea unor mijloace de masurare. 

             Primeste:  - mijloace de masurare reparate, verificate. 

       8. Transmite: - rezultatul analizei anomaliilor constatate in nivelul utilitatilor inregistrate in contul 

unor utilizatori 

Primeste:   - situatia anomaliilor privind nivelul utilitatilor inregistrate in contul unor 

utilizatori;  

            - sesizari legate de asigurarea continuitatilor serviciilor furnizate; 

            - grafice de evolutie a productiei pe sisteme, localitati. 

       9. Transmite :  - solicitari pentru utilaje de transport si utilaje specializate.  

             Primeste :  - utilajele solicitate.          

      10. Transmite : - solicitari de aprovizionare cu materii prime, materiale.  

              Primeste : - informatii asupra aprovizionarii necesarului solicitat. 

      11. Transmite :  - necesarul de forta de munca ; 

                                - programarea concediilor de odihna ;  

                                - evidenta timpului de lucru prin pontaje ;  

   - relatii privind integrarea in munca a noilor angajati si performantele acestora , starea de disciplina ;                      

        Primeste : - informatii privind asigurarea personalului solicitat ; 
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                         - cota personalului planificat in  concediu de odihna ;  

                         - documente de plata a drepturilor salariale ;  

                         - comunicari privind schimbarea locului de munca al unor salariati ;  

                         - programe de formare si instruire profesionala. 

 

II. SERVICIUL  TEHNIC 

 

Se subordoneaza directorului tehnic. 

Serviciul coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea compartimentului Tehnic, 

compartimentului Electric si compartimentului Auto. 

1. Atributii, competente, responsabilitati : 

- aplica sau propune sanctiuni disciplinare pentru cei din subordine care nu respecta disciplina ; 

- aproba esalonarea concediiilor de odihna pentru sefii serviciilor / compartimentelor 

subordonate ; 

- urmareste realizarea instruirii periodice pe linie de securitate si sanatate in munca a 

personalului din compartimentele pe care le are in subordine.  

- analizeaza cu sefii serviciilor si compartimentelor din subordine conditiile si climatul de munca 

si propune masuri concrete pentru imbunatatirea acestora.  

     Intocmeste : 

- analiza situatiei pentru amplasament bransament apa si racord la canalizare ; 

        -    situatia lucrarilor prestate la terti ; 

        -     raportul statistic privind productia fizica industriala realizata lunar ; 

        -   planul de retele distributie apa-canal ; 

        -   planul amplasament statii de pompare apa potabila ; 

        -   planul amplasament fronturi de captare ; 

        -   planul amplasament statii de pompare, bazine de retentie si retele de distributie ape  pluviale ;        

  -    planul amplasament statie de pompare ape uzate ; 

  -    planul amplasament statii de epurare ape uzate ; 

        -  organizeaza  receptia obiectivelor de investitii cu respectarea prevederilor din proiecte si a 

reglementarilor legale in vigoare si semneaza procesul verbal de receptie si punere in functiune. 

       -  analizeaza si aproba  situatiile de lucrari executate de terti pentru realizarea obiectivelor de 

investitii.; 

      - analizeaza si aproba proiectele si documentatiile tehnice intocmite de Serviciul tehnic vizand 

bransarea/racordarea de noi utilizatori,extinderea retelelor existente,reparatii si inlocuiri de retele ; 

     - analizeaza si avizeaza cererile de bransare , racordare pentru utilizatorii solicitati. Dispune masuri 

pentru realizarea documentatiei solicitate de clienti. 

     - aproba avizul de principiu si avizul definitiv pentru utilizarea retelelor de alimentare cu apa 

potabila si canalizare, in vederea incheierii contractelor de furnizare. 

     - controleaza  modul in care se respecta cerintele prevazute de legislatia privind protectia mediului 

in activitatea serviciilor din  subordine . 

      - adopta masuri de urgenta in situatia depasirii limitelor admise ale unor indicatori fizico – chimici, 

biologici si bacteriologici care ar  putea influenta gradul de asigurare a potabilitatii apei ; 

- aproba concediile de odihna a persoanelor subordonate ; 

- fundamenteaza obiectivele si strategia companiei in domeniile: dezvoltarea si modernizarea 

capacitatilor de productie si  mentenanta mijloacelor fixe, conservarea si protectia mediului si 

protejarea sanatatii populatiei din aria de deservire   a companiei prin calitatea serviciilor 

furnizate.  

- coordonează identificarea, introducerea şi menţinerea sub control a proceselor incluse în       

      sistemul calităţii. 

- ia masuri pentru continua modernizare a utilajelor si instalatiilor de productie ; 

Structura organizatorica : 

1. Compartimentul Tehnic 

2. Compartimentul Electric 

3. Compartimentul Auto 
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1. COMPARTIMENTUL TEHNIC 

Este subordonat  sefului de serviciu tehnic si asigura fundamentarea si indeplinirea obiectivelor 

unitatii.  

       In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu compartimente din cadrul societatii, cu institutii 

si organisme din afara acesteia. 

   ATRIBUTII :  

1. MENTENANTA  MIJLOACELOR  FIXE  

1.1. Primeste si receptioneaza mijloacele fixe care intra in companie, incheie procese verbale de 

punere in functiune si procese verbale de predare – primire pe responsabili de activitati.          

       1.2. Inregistreaza timpul de functionare si fundamenteaza programul de intretinere si reparatii 

curente pe sisteme a mijloacelor fixe din cadrul societatiii, potrivit cu legislatia in vigoare.  

1.3. Propune impreuna cu conducerile sectiilor si sectoarelor independente, graficul de reparatie a 

unor instalatii complexe de care depinde capabilitatea si stabilitatea sistemelor de alimentare cu apa 

potabila , colectare si epurare ape uzate. Urmareste aprobarea si realizarea acestuia. 

1.4. Elaboreaza, daca este cazul, instructiuni proprii si normative tehnice pentru repararea 

mijloacelor fixe si asigura documentatia necesara realizarii lucrarilor de reparatii(grafice de reparatii  

devize de lucrari, documentatie tehnica pentru efectuarea reparatiilor daca este cazul, etc. )  

       1.5. Fundamenteaza necesarul de materiale si piese de schimb pentru realizarea corespunzatoare a 

lucrarilor de reparatii cuprinse in graficele aprobate . 

1.6. Analizeaza si propune realizarea de catre terti a unor lucrari de reparatii in conditii de 

eficienta economica pentru societate. Incheie contracte, urmareste si raspunde pentru realizarea 

lucrarilor, efectueaza receptia acestora si semneaza  situatia de lucrari.  

       1.7. Stabileste cuantumul cheltuielilor in cadrul bugetului anual de venituri si cheltuieli care 

trebuie repartizate pentru realizarea activitatilor de intretinere si reparatii mijloace fixe pe sisteme, 

astfel incat sa se asigure mentinerea in functiune si in deplina siguranta a acestora . 

Urmareste incadrarea in nivelele stabilite. 

1.8. Urmareste realizarea programului de intretinere si reparatii a mijloacelor fixe, pe sisteme si 

total societate.           

       1.9. Analizeaza accidentele tehnice aparute la utilaje tehnologice si instalatii, stabileste cauzele, 

efectele acestora si raspunderile necesare punerii in functiune.  

1.10. Fundamenteaza programul anual de investitii si dotari  tinand seama de strategia societatii in 

acest domeniu privind dezvoltarea capacitatilor de productie si distributie utilitati, modernizare 

capacitati existente, alte dotari ; Intocmeste note de fundamentare pentru obiectivele inscrise in planul 

de investitii.       

       1.11. Urmareste obtinerea in termen a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare pentru 

inceperea lucrarilor la unele obiective cuprinse in programul de investitii din surse proprii. 

       1.12. Verifica exactitatea si corectitudinea datelor cuprinse in devizele sau situatiile de lucrari 

executate de terti pentru realizarea obiectivelor de investitii. ; 

1.13.  Realizeaza activitati specifice pentru : 

- intocmire documentatii tehnice pentru lucrari de bransare / racordare la retele de distributie apa 

potabila respectiv la retele de canalizare menajera ;  

- intocmire documentatii pentru reparatii la echipamente, instalatii din componenta sistemelor de 

alimentare cu apa potabila sau a sistemelor de canalizare menajera. 

1.14.   Analizeaza, inventariaza si primeste documentatia tehnica a sistemelor de alimentare cu 

apa si de canalizare-epurare preluate in concesiune sau administrare.  

       1.15.  Efectueaza documentarea, preluarea informatiilor si trasarea retelelor cu toate componentele 

acestora pe harta. 

       1.16 Actualizeaza plansele (harta) cuprinzand amplasamentele retelelor de apa si a retelelor de 

canalizare din aria teritoriala de deservire, determinate de modificari completari sau preluari de noi 

sisteme. 

1.17 Primeste informatiile de la solicitanti de proiecte, efectueaza deplasarea in teren si fixeaza 

reperele necesare, analizeaza datele si informatiile culese. 

 Unde este cazul, participa impreuna cu beneficiarul proiectului la elaborarea temei de proiectare. 

1.18. Dimensioneaza volumul cheltuielilor prevazute pentru realizarea proiectului, intocmind 
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devize pe categorii de lucrari.   

       1.19. Participa la receptia si punerea in functiune a instalatiilor si echipamentelor pentru care a 

asigurat documentatia de proiectare. 

       1.20. Stabileste solutiile tehnice, si intocmeste documentatia de realizare a unor reparatii 

complexe. 

       1.21. Analizeaza planurile de situatii a retelelor de apa si de canalizare si  emite la solicitarile 

clientilor avize de principiu pentru obtinerea acordului unic.  

1.22. Elaboreaza fise tehnice, emite avizul de principiu si avizul definitiv pentru utilizarea 

retelelor de alimentare cu apa potabila si canalizare, in vederea incheierii contractelor de furnizare. 

1.23.  Elaboreaza programe pentru reducerea consumurilor energetice pe sisteme, urmareste 

realizarea masurilor stabilite. Realizeaza si alte masuri prevazute de legislatia in domeniul energiei 

1.24.  Analizeaza evolutia pe sisteme a  consumului de apa bruta fata de cantitatea de apa 

distribuita si facturata.       

       1.25. Determina elemente de costuri din sfera de activitate a compartimentului pentru 

documentatia de fundamentare a tarifelor de furnizare utilitati si alte servicii specifice societatii . 

1.26. Participa la inventarierea patrimoniului societatii, potrivit dispozitiei conducerii. 

1.27.Completeaza rapoarte statistice privind situatia mijloacelor fixe, consumuri de energie si 

combustibili.     

1.28. Organizeaza arhivarea si pastrarea documentatiei tehnice a sistemelor de utilitati publice 

concesionate de companie, a documentatiilor tehnice pentru utilaje si echipamente.  Gestioneaza 

aceste documentatii. 

        COMPETENTE  

Incadrarea in grupe de clasificare a mijloacelor fixe conform normelor legale in vigoare. 

           RESPONSABILITATI  

Seful serviciului si subordonatii acestuia raspund disciplinar, material sau penal dupa caz pentru 

prejudiciile aduse societatii datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin precum si 

datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a serviciului.  

          PRINCIPALELE  RELATII 

1.  Transmite:   - Rapoarte statistice ; 

                        - Documentatii pentru acorduri, avize, autorizatii ;                   

      Primeste:      

                          - Ordin privind acordarea licentei; 

                          - Autorizatii de functionare; 

2.  Transmite:   - Programul de reparatii si cuantum cheltuieli aferente; 

                         - Instructiuni, normative spre aprobare ; 

                         - Programul de investitii, dotari ; 

                         - Proiecte, devize si documentatii tehnice pentru reparatii ; 

                         - Programul de reducere a consumurilor de energie si combustibil ;                       

                         - Informari privind realizarea programului de reparatii, a programului de investitii ; 

                         - Documentatii pentru soaterea din uz a mijloacelor fixe ; 

      Primeste :    - Documente aprobate,dispozitii, hotarari ; 

3.  Transmite:   - Programul de reparatii aprobat; 

                         - Graficul de reparatii a unor instalatii complexe ; 

                         - Documentatia tehnica pentru reparatii ; 

                         - Programe pentru reducerea consumurilor de energie ; 

     Primeste :     - Procese verbale de efectuare a reparatiilor ; 

                         - Solicitari pentru  modificari ale programului de reparatii ; 

4.  Transmite:   - Procese verbale de receptie si puneri in functiune, documente privind miscarea                

mijloacelor fixe; 

                         - Situatia  aprobata privind scoaterea din uz a mijloacelor fixe; 

                         - Procese verbale de inventariere insusite de conducerea societatii ; 

     Primeste:     - Liste de evidenta pentru efectuare inventar; 

5.  Transmite:   - Costuri ale activitatilor gestionate pentru bugetul de venituri si cheltuieli; 

                         - Elemente de costuri pentru tarife ; 
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                         - Informatii legate de realizarea programului de reparatii ;                         

      Primeste:    - Informatii privind nivelul costurilor realizate pentru activitatile gestionate; 

                         - Tarife aprobate; 

6.  Transmite:   - Fise tehnice si avize definitive pentru incheierea contractelor;                          

     Primeste :     - Solicitari de avize pentru incheieri de contracte ; 

7.  Transmite:   - Situatii de lucrari si servicii ocazionale in vederea facturarii; 

     Primeste :     - Facturi pentru lucrari si servicii ocazionale in vederea semnarii  

8.  Transmite:   - Planul anual de investitii aprobat pentru informare; 

     Primeste:     - Documentatia tehnica si tehnologica a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor 

realizate prin programe speciale de investitii;             

1.1. Transmite:  - Solicitari de aprovizionare; 

       Primeste :    - Materiale aprovizionate ;       

2.COMPARTIMENTUL ELECTRIC AUTOMATIZARE 

Este  subordonat  sefului de serviciu tehnic si asigura realizarea programelor de revizii si 

reparatii ale echipamentelor si instalatiilor, respectand cu strictete prescriptiile tehnice, tehnologice, de 

calitate, protectiei muncii, P.S.I., igiena si protectia mediului. 

In realizarea atributiilor ce-i revin, colaboreaza cu compartimente si sectii din cadrul societatii. 

ATRIBUTII: 

1. Se informeaza cu principalele probleme din sectoarele de productie si tine legatura cu toate 

punctele de lucru; 

          2. Fundamenteaza necesarul de materiale si piese de schimb pentru realizarea corespunzatoare a 

lucrarilor de reparatii . 

          3. Asigura efectuarea reparatiilor accidentale din cadrul societatii( pentru instalatii  electrice).  

          4. Analizeaza sistemul de functionare a tuturor instalatiilor electrice ce deservesc toate punctele 

de  consum si productie(statii captare, statii pompare apa potabila si apa uzata, statii ape pluviale, 

cladiri din proprietatea societatii) si propune solutii de functionare optima ; 

          5. Elaboreaza un program de revizii si intretinere tehnica a sistemului gestionat ; 

          6. Executa citirile contorilor electrici pentru toate punctele de consum, conform dispozitiilor 

primite si  analizeaza consumurile lunare ; 

       7. Intocmeste procesul-verbal privind consumul de energie electrica incheiat lunar cu societatea 

GETICA 95 COM S.R.L. 

6.  Respecta programul de revizii si intretinere tehnica a sistemului gestionat ; 

7. Asigura realizarea programelor de revizii si reparatii ale echipamentelor si instalatiilor, 

respectand cu strictete prescriptiile tehnice, tehnologice, de calitate, protectiei muncii, P.S.I., 

igiena si protectia mediului. 

8. Se informeaza cu principalele probleme din sectoarele de productie si tine legatura cu toate 

punctele de lucru; 

9. Fundamenteaza necesarul de materiale si piese de schimb pentru realizarea corespunzatoare 

a lucrarilor de reparatii . 

10. Organizeaza in conformitate cu legislatia programul de exploatare al grupei  de electricieni 

din subordine ; 

  1. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

1.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

1.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

1.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

1.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat compatimentului, in care scop 

analizeaza periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

1.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 
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materiale, energie electrica . 

      1.6. Informeaza directorul tehnic de toate defectiunile electrice si stadiul lucrarilor de remediere; 

 1.7. Stabileste consumurile, incheie contracte, urmareste indeplinirea acestora si avizeaza la plata 

facturile primite de la furnizori pentru  energie  ; 

      1.8.Respecta Regulamentul intern, procedurile si instructiunile de lucru specifice 

compartimentului ; 

 

      2. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

2.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, si mediu tinand seama de programele de conformare pe termen mediu pentru 

incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

      2.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectorului, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

2.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectorului a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

2.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

      2.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare in concordanta cu normativele aprobate de conducerea 

societatii.    

2.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectorului in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii. 

RESPONSABILITATI : 

     Seful compartimentului si subordonatii acestuia raspund material, disciplinar sau penal, daca este 

cazul, pentru prejudiciile aduse societatii, datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a 

atributiilor ce le revin, precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a 

compartimentului. 

 

3.COMPARTIMENTUL   AUTO 

Compartimentul este o subunitate organizatorica a societatii subordonata sefului de serviciu 

tehnic, prin care se realizeaza activitati  de transport. şi are, in principal,  următoarele atribuţii,  

competenţe şi responsabilităţi: 

- asigură mijloacele de transport, autospecialele şi utilajele necesare desfăşurării activităţilor de 

alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare şi diversele servicii: aprovizionare, administraţie, 

intervenţii etc. 

Compartimentul  auto se constituie ca centru de cost in cadrul societatii. 

Intreaga activitate a compartimentului are drept scop asigurarea desfasurarii in bune conditii a 

activitatilor de baza ale societatii. 

In realizarea atributiilor ce-i revin, colaboreaza cu compartimente si sectii din cadrul societatii. 

- Asigura  întocmirea corecta a foilor de parcurs şi evidenţa lor;  

- Asigura respectarea prevederilor legale privind asigurarea stării tehnice a autovehicolelor care circulă 

pe drumurile publice;  

- Asigura aplicarea regulilor referitoare la parcarea şi circulaţia autovehicolelor pe drumurile publice;  

- Urmăreşte respectarea consumurilor specifice de carburanţi şi lubrefianţi, luând măsuri 

corespunzătoare de încadrare în normele legale de consum;  

- Participă la recepţionarea prelucrărilor de revizii şi reparaţii efectuate la mijloacele auto şi utilaje;  

- Participă la recepţia maşinilor şi utilajelor noi, asigurând rodajul prevăzut de norme şi punerea lor în 

funcţiune;  

- Intocmeşte documentaţiile necesare pentru:  

  - înscrierea mijloacelor auto în evidenţa circulaţiei;  

  - radierea mijloacelor auto din evidenţa circulaţiei;  

  - propune şi urmăreşte casarea mijlloacelor auto cu durata normală depăşită;  



 54 

  - face instructaje periodice cu toţi conducătorii auto cu privire la circulaţia pe drumurile 

publice, folosirea şi întreţinerea utilajului ce-l au în primire, modul de completare a foilor de parcurs;  

 - Realizează controlul zilnic cu privire la starea tehnică, aspectul şi ţinuta autovehicolelor, vizând foile 

de parcurs atât la ieşirea din garaj cât şi la înapoierea din program;  

- Tine la zi fişele activităţii zilnice pentru fiecare autovehicul, fişa de cheltuieli materiale şi tehnice pe 

autovehicol şi utilaj, evidenţa rulajului la anvelope, evidenţa kilometrilor parcurşi şi a orelor de 

funcţionare (inclusiv la utilaje), asigurând schimbul de ulei, planificarea la revizii şi reparaţii conform 

normelor, normativelor şi legilor în vigoare;  

- Intocmeşte şi fixează lista traseelor optime de la garaj până în zonele de activitate, etalonând 

distanţele în vederea reducerii consumului de carburanţi, evitarea curselor inutile, reducerea timpului 

necesar deplasării la punctele de lucru;  

- Asigură dotarea minimă necesară cu scule şi unelte a fiecărei autospeciale în funcţie de activitatea 

specifică;  

ATRIBUTII 

      1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA PATRIMONIULUI REPARTIZAT 

1.1 Gestioneaza utilajele si mijloacele de transport . 

1.2 Organizeaza activitatea de exploatare a utilajelor de transport, repartizand personalul pe utilaje 

in concordanta cu programul de lucru si solicitarile din sectii si compartimente ; 

1.3 Intocmeste grafice lunare de lucru, urmareste si raspunde pentru folosirea eficienta a fortei de 

munca si pentru corecta inregistrare a timpului efectiv lucrat ; 

1.4 Asigura functionarea corespunzatoare a mijloacelor de transport in conditiile de exploatare 

concrete din cadrul societatii ; 

1.5 Intocmeste documentele necesare si face demersuri pentru obtinerea autorizatiilor si licentelor 

de  transport pentru mijloacele auto din dotare ; 

1.6 Stabileste masuri pentru admiterea in circulatie a autovehiculelor numai in stare tehnica si 

estetica    corespunzatoare si dotate conform normelor de circulatie pe drumurile publice ; 

2. MENTENANTA MIJLOACELOR DE TRANSPORT SI A ECHIPAMENTELOR 

MOBILE SPECIALIZATE 

2.1 Intocmeste impreuna cu compartimentul Tehnic, planul anual de reparatii si costurile aferente 

acestei activitati ;  

2.2 Intocmeste fisa de constatare in vederea reparatiei, evidentiind piesele de schimb si materialele 

necesare. Estimeaza costurile reparatiei si le confrunta cu valorile din programul de reparatii stabilit de 

compartimentulul Tehnic. 

2.3 Solicita aprovizionarea cu piese de schimb, echipamente si materiale consumabile ; 

2.4 Ia masuri pentru asigurarea cu scule, dispozitive si verificatoare si a altor echipamente necesare 

pentru efectuarea intretinerilor curente si a reparatiilor ; 

2.5 Efectueaza lucrarile de intretinere si reparatie a mijloacelor de transport si a utilajelor 

tehnologice specializate in baza de reparatii proprie, sau la terti, in conformitate cu graficele stabilite 

de compartimentul Tehnic ; 

      2.6 Verifica starea tehnica a mijloacelor de transport dupa efectuarea reparatiilor si zilnic la 

plecarea in cursa catre sectoarele pe care le deservesc ; nu permite iesirea in cursa a acestora daca se 

constata defectiuni grave la sistemul de directie, franare, lumini semnalizare precum si starea generala 

de curatenie a autovehiculelor. 

      2.7 Face propuneri de scoatere din uz a masinilor si utilajelor,  a obiectelor de inventar. 

3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

3.1. Stabileste necesarul de forta de munca pentru exploatarea mijloacelor de transport, a 

echipamentelor si instalatiilor tehnologice astfel incat sa se asigure buna deservire a activitatilor de 

baza ; 

      3.2. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca si zile, programeaza acordarea 

concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca privind timpul 

de munca si de repaus. 

      3.3. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 
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      3.4. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

      3.5. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

activitatilor sectorului si cu resursele prevazute in bugetul repartizat, in care scop analizeaza periodic 

situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

3.6 Urmareste situatia consumurilor de carburanti si lubrefianti, piese de schimb si alte materiale   

folosite pentru mijloacele de transport ; analizeaza consumul nejustificat de carburanti si lubrifianti si 

propune masurile necesare functie de situatia constatata ; 

3.7 Informeaza operativ conducerea unitatii cu problemele deosebite din sector, la care propune 

solutii de rezolvare ; 

      3.8 Intocmeste situatia lucrarilor de reparatii pentru fiecare masina  si utilaj si analizeaza 

comparativ nivelul cheltuielilor realizate cu cel prevazut prin planul de reparatii 

3.9 Tine evidenta normelor de rulaj (ore de exploatare) la anvelope si acumulatori auto. 

3.10. Evidentiaza lunar in fisa autovehicolului, km efectuati in vederea stabilirii perioadelor de 

revizii si reparatii, stabilirea necesarului de piese de schimb, anvelope, acumulatori, schimburi de ulei, 

etc.  

3.11. Analizeaza costurile cu forta de munca si costurile materiale inregistrate pentru realizarea 

activitatilor compartimentului si stabileste masuri pentru reducerea costurilor de exploatare si reparatii, 

si incadrarea in prevederile bugetului stabilit. 

 

      4. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

4.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, si mediu tinand seama de programele de conformare pe termen mediu pentru 

incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

      4.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectorului, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

4.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectorului a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

4.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

      4.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare in concordanta cu normativele aprobate de conducerea 

societatii.    

4.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectorului in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii.  

      4.7. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul compartimentului. 

      4.9 Tine evidenta uleiului uzat si a anvelopelor uzate conform Legii Mediului si asigura 

gospodarirea acestora pana la predarea catre unitatile de colectare ; 

RESPONSABILITATI : 

     Seful compartimentului si subordonatii acestuia raspund material, disciplinar sau penal, daca este 

cazul, pentru prejudiciile aduse societatii, datorita nerealizarii sau realizarii necorespunzatoare a 

atributiilor ce le revin, precum si datorita nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a 

compartimentului. 

  PRINCIPALELE  RELATII : 

1.Transmite : - comenzi pentru reparatii, revizii tehnice periodice ; 

                       - documentatii si solicitari pentru autorizatii si licente de transport. 

            2.Transmite : - problemele deosebite din sector, si propune solutii de rezolvare ; 

                       Primeste :  - documente aprobate, rezolutii, dispozitii. 

3.Transmite :  - fisa de constatare in vederea reparatiei ; 

                        - solicitari pentru emiterea de comenzi catre terti pentru reparatii. 

                                    - propuneri achizitie sau de scoatere din uz a masinilor si utilajelor. 
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                 Primeste : - in gestiune utilajele si mijloacele de transport ; 

                                   - planul anual de reparatii si costurile aferente acestei activitati ; 

      4. Transmite : - mijloace de transport si utilaje specializate conform solicitarilor . 

    Primeste :   - solicitari pentru mijloace de transport si utilaje specializate 

      5.Transmite : - propuneri pentru planul anual de achizitii si solicitari pentru 

aprovizionarea cu piese de schimb, echipamente si materiale consumabile. 

     Primeste :  - informatii privind aprovizionarea celor solicitate.                          

            6.Transmite :  - programarea concediilor de odihna. 

      Primeste : - programul de instruire a personalului 

 

 

III.  SERVICIUL URMARIREA CALITATII APEI SI A MEDIULUI 

Serviciul este subordonat directorului tehnic si asigura in conformitate cu normele legale in 

vigoare monitorizarea parametrilor de calitate pentru apa potabila din sistemele de alimentare cu apa 

concesionate de societate. 

In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu compartimente din cadrul companiei, cu 

institutii si organisme din afara acesteia. 

      Are in subordine : 

- Compartimentul laborator.  

- Statie epurare Giurgiu. 

- Statii epurare Mihailesti si Bolintin Vale 

-  

ATRIBUTII :  

       1. Elaboreaza documentatia in vederea acordarii de catre ANRSC a licentei pentru activitatea de 

captarea si distributia apei potabile si canalizare, urmareste indeplinirea indicatorilor si obiectivelor 

prevazuti de licenta, potrivit dispozitiei conducerii societatii.   

2.  Reactualizeaza la solicitarea ANRSC, sau atunci cand se impune, documentatia privind licenta 

de functionare a societatii.  

3. Intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea urmatoarelor autorizatii care vizeaza 

activitatea societatii: 

           -  autorizatia de gospodarirea apelor pe fiecare sistem in parte; 

           -  autorizatia de mediu pe fiecare sistem si fiecare obiectiv in parte; 

           -  autorizatia sanitara pentru sisteme si puncte de lucru din cadrul companiei; 

           -  autorizatii pentru operatii cu precursori din categoriile I, II si III;           

4. Efectueaza determinari chimice pentru evaluarea parametrilor de calitate a apei potabile 

distribuite. 

5. Stabileste dozele de  clor activ necesare in procesul de tratare. 

6. Controleaza parametrii de calitate ai apei potabile in reteaua de distributie si rezervoare de 

inmagazinare ale sistemelor de alimentare cu apa potabila concesionate de societate, prin prelevari de 

probe si determinari de laborator cu frecventa si in punctele de control stabilite de comun acord cu 

Directia de Sanatate Publica Teritoriala.   

7. Inregistreaza si interpreteaza datele obtinute din determinarile efectuate. Cand se constata 

neconformitati ale parametrilor de calitate ai apei, informeaza imediat conducerea societatii, furnizand 

datele necesare pentru adoptarea de masuri corespunzatoare. 

8. Comunica in situatii de neconformitate, sefului sectiei Apa valorile concentratiilor clorului 

rezidual din apa potabila furnizata de sectorul de captare, pentru luarea unor decizii adecvate in 

procesul de tratare a apei. 

9. Instiinteaza directorul general si  seful sectiei apa  in vederea sistarii furnizarii apei potabile in 

situatii cand se inregistreaza neconformitati fata de prevederile Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile. 

10. Analizeaza impreuna cu sectoarele implicate, sesizarile utilizatorilor care se refera la 

indicatorii de calitate ai apei din reteaua de distributie .  

11. Stabileste necesarul de materiale, reactivi, sticlarie pentru activitatea proprie. 

12. Fundamenteaza programul de dotari cu echipamente moderne a laboratorului avand ca scop 
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cresterea eficientei activitatii personalului, a nivelului calitativ al analizelor efectuate si 

increderii in rezultatele determinarilor . 

13. Introduce metode noi de analiza a indicatorilor de calitate a apei potabile. 

14. Colaboreaza cu laboratoare din cadrul Agentiei de protectie a mediului Giurgiu, Agentia de 

gospodarire a apelor Giurgiu, Directia de Sanatate Publica Giurgiu in probleme de calitate a apei 

potabile livrata in retea. 

15.Controleaza parametrii de calitate a apei epurate deversate in emisar prin prelevari de probe si 

determinari de laborator. 

16. Inregistreaza , analizeaza si interpreteaza datele obtinute din determinari. Informeaza imediat 

conducerea statiei de epurare si conducerea societatii in cazul unor grave neconformitati a parametrilor 

de calitate a apei epurate. 

17. Verifica in sectiunile de control pe baza indicatorilor, conditiile de calitate a apelor uzate 

deversate de utilizatori in reteaua publica de ape uzate urmarind in mod deosebit :  

a. materii in suspensie, ale caror cantitate , marime si natura constituie un factor activ de erodare a 

canalelor , provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala ;     

       b.substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de 

canalizare si statiile de epurare a apelor uzate; 

c. substante toxice sau nocive, care singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in 

pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare; 

d. substante care singure sau in combinatie cu apa, pot degaja mirosuri care sa contribuie la 

poluarea mediului inconjurator; 

e. substante colorante ale caror cantitati si natura in conditiile diluarii realizate in reteaua de 

canalizare si statia de epurare, determina modificarea culorii in resursele de apa in care se evacueaza 

apele epurate; 

f. substante organice greu biodegradabile in cantitati ce pot influienta negativ procesul de epurare 

18. Elaboreaza documentatia necesara in procedurile de autorizare si acreditare a laboratorului. 

19. Desfasoara programe de perfectionare si evaluare a personalului laboratorului care sa vizeze 

metode si tehnici noi, legislatie, etc..  

20. Reglementeaza prin proceduri interne modul de pastrare si utilizare a substantelor cu pericol 

toxic, nociv ridicat cat si a celor ce pot fi considerate precursori in fabricarea narcoticelor. 

 21. Propune programe de reabilitare a sistemului de distributie a apei, canalizare si epurare in 

functie de necesitatile legislative privind normele de protectie a mediului ; 
22Verificarea si monitorizarea substantelor/ amestecurilor. 

23. Elaboreaza Planul de monitorizare control si audit al calitatii apei potabile distribuita, conform 

HG 974/ 2004, pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 

a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 

potabile. 

24. Completeaza  Fisa operatorului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - semestrial. 

25. asigură prin Staţiile de epurare, epurarea apelor uzate cu încadrarea în parametrii stabiliţi de 

standardele în vigoare, tratarea şi evacuarea nămolului rezultat din procesul de epurare.  

26. Efectuează, prin laboratorul propriu, analize fizico-chimice în vederea conducerii corecte a 

procesului de epurare pentru a se încadra în calitatea impusă de normele de protecţia mediului;  

27. Efectuează analiza apelor uzate din reţeaua de canalizare prin colectare din puncte stabilite de 

serviciile de resort;  

28. Asigură funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;  

29. Urmăreşte tot procesul de tratare a nămolului (fermentare, îngroşare, deshidratare, rezultat din 

procesul de epurare);  

30. Asigură transportul nămolului de la decantoare la platformele de nămol, supraveghează 

procesul de deshidratare a nămolului şi evacuarea acestuia;  

31. Justifică din punct de vedere tehnic şi participă la întocmirea normelor de muncă împreună cu 

serviciul de resort;  

32. Colaborează cu serviciile funcţionale ale societăţii pentru rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor 

primite;  

33. Identifică modalităţile de creştere a performanţelor tehnice ale instalaţiilor tehnologice din 
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cadrul Staţiilor de epurare;  

34. Participă şi colaborează la întocmirea pregătirilor de iarnă şi urmăreşte realizarea ritmică 

privind buna funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor în anotimpul rece; 

35. Efectueaza instructaje periodice pe linie de securitate si sanatate a muncii si P.S.I. pentru 

personalul din cadrul serviciului.  

COMPETENTE : 

Serviciul U.C.A. asigura informatii utilizatorilor privind situatia indicatorilor de calitate ai apelor, 

potrivit procedurii aprobate de conducerea societatii. 

PRINCIPALELE  RELATII 

1. Transmite : informatii asupra indicatorilor de calitate ai apei potabile potrivit procedurii 

stabilite ;                 

      Primeste :  - sesizari privind nivelul indicatorilor de calitate ai apei potabile  

2. Transmite :  - Informatii privind calitatea apei potabile furnizate (la cerere ). 

    Primeste :    - sesizari referitoare la nivelul indicatorilor apei potabile furnizate. 

3. Transmite : - semnalari imediate privind neincadrarea in indicatorii de calitate ai apei  

                         potabile, aratand cauzele posibile.  

                       - propuneri de investitii in laborator  

                       - analize privind evolutia in timp a indicatorilor de calitate ai apei potabile 

           Primeste :   - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari 

       4.Transmite : - lista locurilor si sectiunilor de control de unde se vor preleva probe si frecventa   

acestor prelevari ; 

- informatii necesare in procesul de tratare a apei, doze, concentratii de substante 

necesare ;  

                               - semnalari imediate privind neincadrarea in indicatorii de calitate ai apei 

                                  potabile ;  

                               - concluzii rezultate din analiza evolutiei in timp a indicatorilor de calitate.   

              Primeste : - informatii privind eficienta procesului de tratare a apei brute .  

                               - informatii asupra masurilor luate in vederea  realizarii parametrilor prevazuti   in 

Legea 458 / 2002   

       5. Transmite : - rezultatul analizei sesizarilor utilizatorilor privind indicatorii de calitate ai  apei  

potabile. 

             Primeste :   - continutul sesizarilor utilizatorilor privind indicatorii de calitate ai apei potabile. 

6. Transmite : - necesarul de materiale consumabile pentru aprovizionare  

                       -  bonuri de consum  

     Primeste :  - informatii asupra aprovizionarii celor solicitate   

                       - prospecte , cataloage etc. de la furnizorii de aparatura si materiale de laborator  

                         in vederea fundamentarii necesarului  

 

3.STATII EPURARE BOLINTIN VALE- MIHAILESTI 

Statiile de epurare Bolintin Vale si Mihailesti sunt subordonate sefului de serviciu si asigura, in 

conformitate cu normele legale, organizarea procesului de epurare a  apei uzate, conform manualului 

de operare si cartilor tehnice ale utilajelor. 

FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

3.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

3.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

3.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

3.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat sectiei, in care scop analizeaza 

periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 
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3.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 

materiale, energie electrica necesare in procesul tehnologic de captare, tratare, inmagazinare si 

distributie apa potabila cat si pentru realizarea programului de intretinere si reparatii stabilit.  

 

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

5.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare 

pe termen mediu pentru incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

5.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

5.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

5.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

5.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea societatii. 

5.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii. 

5.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

5.8. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul sectiei. 

 

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite : - raspunsuri si explicatii in urma controalelor si verificarilor efectuate  

    Primeste :   - procese verbale de control cu masurile stabilite 

                        - rezultatul analizei unor sesizari , reclamatii;                

           Primeste :    - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari. 

      2. Transmite :   propuneri de masuri disciplinare.  

   Primeste :    - norme de consum substante de tratare a apei uzate ;  

                       - rezultatul determinarilor efectuate asupra indicatorilor de calitate, doze de 

substante necesare in procesul de tratare a apei uzate ; 

                       - sesizari privind nerespectarea cantitatilor si dozelor stabilite si consecintele asupra 

parametrilor apei tratate. 

3.Transmite : - note privind defectiuni accidentale.  

            Primeste :  - avize definitive in vederea executiei bransamentelor; 

                              - norme de consum materiale, energie, combustibili; 

                              - programul de revizii si reparatii; 

                              - programul de investitii. 

 

IV.  COMPARTIMENTUL GIS- MANAGEMENT RETELE APA – CANAL 

Compartimentul este subordonat Directorului Tehnic al societatii si  gestionează baza de date GIS 

privind reţelele de apă-canal, asigură datele de bază necesare şi furnizează date sectoarelor şi 

compartimentelor interesate pentru elaborarea temelor de proiectare  necesare realizării lucrărilor de 

extinderi reţele de apă-canal. 

       In realizarea atributiilor ce-i revin colaboreaza cu compartimente din cadrul societatii, cu institutii 

si organisme din afara acesteia. 

ATRIBUTII :  

- Gestionează baza de date GIS;  

- Efectuează măsurători directe în teren privind utilităţile care se află în exploatarea societatii;  
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- Participă la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea de strategii pe termen mediu şi lung; 

- Introduce informaţiile tehnice (entităţi şi parametri) şi de amplasament (orientare geografică) 

legate de reţelele de utilităţi aflate în exploatarea societăţii 

        -   Culege informaţii despre reţelele de utilităţi, prin diferite metode: 

• măsuratori directe (staţie totală ,GPS, teodolit, nivelă, ruletă, detectari pierderi si 

inspectie video canalizari ) 

• planşe , hărţi , planuri de situaţie, schiţe scanate 

• observaţii directe in teren; 

• transmisia automată din sisteme de monitorizare 

- Introduce informaţiile obţinute în mediul GIS, prin: 

                   - prelucrarea ridicărilor topografice la calculator; 

                   - digitizarea planşelor şi a hărţilor scanate; 

      - Digitizarea suportului de hartă (tramă stradală, clădiri pe categorii, cursuri de apă, etc.); 

- Georeferenţierea parametrilor obţinuţi din sistemele de monitorizare; 

       -  Analizează şi prelucrează informaţiile în mediu GIS: 

• diferite interogări asupra datelor din GIS, efectuate la cerere (ex. Calculul lungimii 

tronsoanelor dintr-un anumit material dat, calculul vechimii tronsoanelor aflate in functiune, 

extragerea numarului de vane de o anumita dimensiune, etc.) ; 

- Pune la dispoziţia compartimentelor interesate, diferite date şi analize necesare elaborării 

temelor de proiectare şi a unor programe. 

- Inventariază elementele constituente a reţelelor de utilităţi, actualizând permanent datele.        

  RESPONSABILITATI  

Personalul compartimentului raspunde disciplinar, material sau penal dupa caz pentru prejudiciile 

aduse societatii datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin precum si datorita 

nerespectarii legislatiei in vigoare din sfera de activitate a compartimentului.  

V. COORDONATOR ZONAL 

Se subordoneaza directorului tehnic.   

Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea : 

1. Sectiei Malu-Vedea 

2. Sectiei Izvoarele  

3. Sectiei Gogosari. 

1.1 Atributii, competente, responsabilitati : 

- stabileste structura organizatorica , nivelele ierarhice, atributiile competentele si   

        responsabilitatile compartimentelor, sectiilor si atelierelor din subordinea sa, repartizate in        

        conformitate cu organigrama societatii aprobata de catre Consiliul de  Administratie. 

- fundamenteaza obiectivele si strategia companiei in domeniile: dezvoltarea si  

    modernizarea capacitatilor de productie si furnizare utilitati, asigurarea continuitatii serviciilor 

de alimentare cu apa si de canalizare,   

- elaborează şi supune spre aprobare politicile societatii în ceea ce priveşte  producţia.     

- organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a  capacităţilor de    

             producţie şi coordonează folosirea corectă şi eficientă a   fondurilor de investiţii; 

      -     asigură resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în   

      domeniul calităţii. 

- conduce procesul de asigurare a calităţii în activitatea de producţie, conform  procedurilor şi     

standardelor existente;  

- organizeaza, indruma si controleaza intreaga activitate productiva a societatii  ; 

- controleaza modul de folosire a capacitatilor de productie in conditii de eficienta maxima la 

fiecare sectie ; 

- urmareste modul in care se desfasoara activitatea de reparatii capitale si a celorlalte lucrari de 

intretinere ; 

- organizeaza activitatea productiva militand la respectarea disciplinei in munca, asigurarea 

asistentei tehnice ; 

- urmareste continuu modul in care este folosita forta de munca si stabileste necesarul acesteia in 

perspectiva, in functie de contractele incheiate ; 
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- decide organizarea procesului de productie in concordanta cu contractele incheiate ; 

- propune masuri organizatorice menite sa se obtina rentabilitate maxima in sectiile de 

productie ; 

- aplica sau propune sanctiuni disciplinare pentru cei din subordine care nu respecta disciplina 

tehnologica ; 

- aproba esalonarea concediilor de odihna pentru sefii sectiilor/compartimentelor/atelierelor 

subordonate ; 

- raspunde de functionarea la parametrii proiectati a capacitatilor de productie ; 

- raspunde de folosirea rationala a bazei tehnice si materiale puse la dispozitie pentru procesul 

productiv ; 

- raspunde de perfectionarea cunostintelor tuturor salariatilor cuprinsi in procesul de productie ; 

1. SECTIA MALU-VEDEA 

Este o subunitate organizatorica a societatii subordonata inginerului sef , prin care se realizeaza 

serviciul public de alimentare cu apa potabila  din comunele Malu si Vedea si cuprinde in principal 

activitatile de captare, de tratare a apei brute, de transport, de inmagazinare si distributie a apei 

potabile la utilizatorii comunelor Malu si Vedea, precum si de colectare si epurare apelor uzate 

menajere. 

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice componente ale sistemului public de alimentare cu 

apa potabila precum si ansamblul constructiilor si terenurilor, retelelor de canalizare cu ajutorul carora 

se realizeaza colectarea,  transportul apelor uzate catre statiile de epurare. 

Sistemul de canalizare prevazut colecteaza apele uzate menajere de pe întregul perimetru construit 

al localităţii si le  conduce spre staţia de epurare, staţie ce  asigura epurarea acestor ape inainte de 

deversarea lor în receptorul natural din zona, Gârla Pasărea. 

Lucrările sistemului de canalizare apă uzată menajera, sunt amplasate pe teritoriul comunei Malu, 

în bazinul hidrografic al Dunării, de-a lungul drumului național DN5C precum şi de-a lungul străzilor. 

Reţeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, apele meteorice urmând a fi colectate prin 

rigole stradale deschise şi evacuate în cursurile de apă existente în zonă.  

Proiectarea reţelelor de canalizare menajeră a ţinut seama de traseele şi amplasamentele 

identificate la faza studiu de fezabilitate.  

Reţeaua de canalizare proiectată asigură colectarea şi transportul apelor uzate menajere de la 

gospodăriile populaţiei, instituţiile publice şi agenţii economici interesaţi, la staţia de epurare.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop asigurarea apei potabile, colectarea si transportul apelor 

uzate catre statia de epurare  in vederea incadrarii in parametrii de calitate prevazuti de normele legale 

in vigoare. 

  Sectia este condusa de seful de sectie, care are in subordine directa: 

- Statie pompare apa potabila si exploatare canalizare 

- Statie epurare Malu. 

- Intretinere retea 

- Citire contori incasare. 

Fluxul tehnologic pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din următoarele:  

•  Statie de pompare apa uzata bruta  

• Unitate automata de sitare  

• Separator de grasimi  

•  Bazin de omogenizare-egalizare  

• Modul biologic  

- nitrificare  

- denitrificare  

- stabilizare aeroba a namolului  

•  Separare de faze prin filtrare pe membrane  

• Debitmetrie  

•  Deshidratarea namolului  
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Statia de epurare  satisface cerintele impuse de Normele Europene si Normele Nationale (NTPA 001/ 

2005) privind calitatea apelor epurate ce vor fi deversate in emisarul natural.  

Treaptă de epurare mecanică:  

» grătar rar  

» staţie automată de pompare apă uzată  

» instalaţie automată de sitare şi deznisipare  

» separator de grăsimi  

» bazin de omogenizare – egalizare debite  

» echipamente pentru pompare apă uzată sitată şi deznisipată  

» depozitare nisip și grăsimi  

Treapta de epurare biologică:  

» bazin biologic cu nitrificare-denitrificare  

» separare faze prin filtrare pe membrane  

» staţie de suflante pentru furnizare aer  

Treapta de tratare a nămolului:  

» bazin stocare, îngroşare, pompare nămol în exces  

» instalaţie automată de deshidratat nămol  

» instalaţie de preparare-dozare floculant  

Staţie de măsură parametrii apă epurată  

Modul de comandă şi automatizare staţie de epurare 

Din procesul de epurare rezultă:  

 Apă epurată, parametri calitativi conform NTPA001 şi Avizului de gospodărire a apelor  

 Reţineri de la sitare  

 Nămol deshidratat  

Apa uzată parcurge următoarele etape de tratare:  

» Epurare mecano - chimică etapă în care are loc îndepărtarea materiilor solide prin sitare, 

îndepărtarea grăsimilor, nisipului şi suspensiilor prin decantare.  

Epurare biologică - etapă în care au loc procese de nitrificare şi denitrificare şi aerare prelungită cu 

stabilizarea nămolului, decantare secundară, evacuare apă tratată  

» Tratare nămol în exces - nămolul în exces împreună cu nisipul şi sedimentul vor fi deshidratate într-

o instalaţie prevăzută cu filtru cu melc şi sită specială.  

Indicatorii de calitate, în efluentul staţiei, monitorizaţi cu o frecvenţă saptamanala, sunt: 

• pH  

• CBO5  

•  CCOCr  

• Amoniu 

•  N total 

•  MTS 

•  Fosfor total  

•  Cloruri 

• Nitriţi. 

•  

ATRIBUTII :  

1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA  

POTABILA      

1.1. Primeste, gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice pentru realizarea serviciului public de alimentare cu 

apa potabila in aria de deservire a societatii. 

Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde : 

        - captari ; 

        - statie de tratare a apei brute ; 
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        - statie de pompare  ; 

        - rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile ; 

        - retele de distributie ; 

        - bransamente pana la punctul de delimitare . 

 1.2. Organizeaza activitatea sectiei, repartizeaza forta de munca pe activitati componente ale 

sistemului public de alimentare cu apa potabila tinand seama de regimul de functionare a instalatiilor 

si echipamentelor tehnologice, de prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare al societatii, cat si de prevederile Contractului  de 

concesionare. 

       1.3. Asigura informatiile necesare pentru fundamentarea programului de productie cat si pentru 

fundamentarea bugetului activitatilor realizate in cadrul sectiei. 

1.4. Repartizeaza sarcinile rezultate din programul si bugetul sectiei pe fiecare subunitate 

componenta. 

1.5. Actioneaza pentru realizarea programului de captare, tratare si livrare a apei potabile catre 

utilizatori, luand masuri pentru reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa.  

1.6. Realizeaza imprejmuiri, marcaje si inscriptii care delimiteaza zonele de protectie sau care 

indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu. 

      1.7. Efectueaza bransarea noilor utilizatori la reteaua de alimentare cu apa potabila in baza 

proiectului de executie si a avizului definitiv eliberate de serviciul tehnic. 

Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa inclusiv a bransamentelor de apa se va 

face dupa obtinerea de catre serviciul tehnic a autorizatiei de construire eliberata de administratia 

publica locala. 

Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestuia cand se efectueaza 

probele de presiune si etanseitate. 

Punerea in functiune a bransamentului se va face dupa incheierea contractului de 

furnizare/prestare servicii de alimentare cu apa, in termenul prevazut in contract. 

Realizarea de bransamente fara documentele mentionate (proiect, aviz definitiv, autorizatie) este 

considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, 

civila contraventionala, administrativa sau penala dupa caz atat pentru utilizator cat si pentru 

executantul lucrarii. 

1.8. Partile componente ale unui bransament sunt :  

- camin de apometru (de bransament ) ; 

- priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa ;  

- conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie ; 

- armatura (vana ) de concesie ; 

- apometrul care asigura masurarea debitului de apa furnizata ; 

- armatura (vana ) de inchidere. 

Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin 

apometru care este ultima componenta a retelei publice de distributie. 

Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul apartin retelei publice de 

distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.  

1.9. Efectueaza inchiderea bransamentului in momentul incetarii contractului de furnizare. 

Redeschiderea bransamentului pentru un nou utilizator substituit celui anterior are loc dupa 

eliberarea avizului definitiv si incheierea contractului de furnizare.  

       1.10. Constata bransamente efectuate ilegal sau efectuate de catre agenti economici neautorizati 

precum si cele care nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico – sanitare legale, prezinta constatarile 

conducerii companiei si actioneaza conform dispozitiilor primite, procedand la desfiintarea , busonarea 

sau blocarea bransamentului fara ca utilizatorul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la 

despagubiri. 

1.11. Sisteaza furnizarea serviciului de alimentare cu apa potrivit unui preaviz de 5 zile atunci 

cand constata functionarea anormala din punct de vedere tehnic si igienico-sanitar a instalatiei 

interioare de alimentare cu apa. 

1.12. Realizeaza activitati de service in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii. 

In lipsa acestor contracte , diversele lucrari la instalatiile interioare solicitate de utilizatori se vor 
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realiza numai contracost, pe baza de situatii de lucrari.  

 

       2. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    ALIMENTARE CU APA POTABILA  

2.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, 

la parametrii prevazuti in contractul de furnizare. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va 

face conform cerintei utilizatorului pe baza unui program de furnizare prevazut in contractul semnat de 

ambele parti (operator – utilizator ). 

In cazul in care cerintele unor utilizatori impun alti parametri calitativi ai apei livrate pentru 

folosirea in procese tehnologice de finete , aparatura medicala, aparate electromecanice, etc. 

utilizatorii interesati au obligatia de a realiza acesti parametri prin instalatii proprii. 

2.2. Intreruperea alimentarii cu apa potabila este permisa numai in cazuri de forta majora.  

Oprirea temporara a furnizarii apei potabile fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si 

asume raspunderea fata de acestia, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera 

amanare,care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor 

interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa .  

2.3. Restrictionarea alimentarii cu apa a tuturor utilizatorilor pe o anumita perioada, cu instiintarea 

prealabila, fara sa-si asume nici o responsabilitate fata de acestia, este posibila in cazul in care apar 

restrictionari justificate la sursele de apa, la racordarea si punerea in functiune a unor noi capacitati in 

cadrul sistemului public de alimentare cu apa, ori a unor lucrari de intretinere planificate. Aceste 

restrictionari se fac cu aprobarea autoritatii administratiei publice teritoriale si a conducerii companiei. 

2.4. Intrerupe sau sisteaza furnizarea apei, in conditiile legii cu notificare prealabila , la utilizatorii 

rau  platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. 

Aceleasi masuri se vor lua fata de utilizatorii clandestini daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse 

de operator pentru legalizarea situatiei. 

Sunt considerate consumuri clandestine si cazurile cand se constata ruperea sigiliilor, demontarea 

contorului si alte modalitati de sustragere a consumului fara a fi inregistrat de aparatura de masura, 

operatorul avand dreptul de sistare a furnizarii apei potabile, pana la eliminarea definitiva a cauzelor 

care au provocat acest lucru precum si pana la recuperarea integrala a daunelor astfel provocate. 

2.5. Desfiinteaza bransamentul de apa atunci cand constata :  

- consum clandestin (fraudulos )  

- neachitarea daunelor provocate de sustragerea sau deteriorarea mijloacelor de masura conform 

prevederilor legale in vigoare. 

2.6. Functionarea sistemului public de alimentare cu apa trebuie sa fie continua, factorii de 

conducere ai sectiei raspunzand pentru neasigurarea serviciului in conformitate cu clauzele 

contractuale . 

Exceptie fac situatiile in care au loc intretineri, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari 

noi, schimbari de mijloace de masura, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea 

sistarii furnizarii apei specificand data si intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. 

Anuntul trebuie facut cu cel putin 48 ore inainte de oprirea furnizarii apei prin mass – media si/sau 

afisare la utilizatori, dupa caz in functie de numarul de utilizatori afectati. 

2.7. Asigura refacerea la un nivel corespunzator, pana la stratul de asfalt sau beton a locului unde 

a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 

terminarea lucrarii. 

 

3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

3.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

3.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

3.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 
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3.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat sectiei, in care scop analizeaza 

periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

3.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 

materiale, energie electrica necesare in procesul tehnologic de captare, tratare, inmagazinare si 

distributie apa potabila cat si pentru realizarea programului de intretinere si reparatii stabilit. 

3.8. Analizeaza costurile cu forta de munca si costurile materiale inregistrate pentru realizarea 

activitatilor sectiei si stabileste masuri pentru reducerea costurilor de captare, tratare, distributie a apei 

potabile si incadrarea in prevederile bugetului stabilit. 

 

       4. CALITATEA  SERVICIILOR  OFERITE  UTILIZATORILOR  

4.1. Toate activitatile din cadrul sectiei au drept obiectiv livrarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati organoleptice, fizico – chimice, biologice si bacteriologice, prevazute in Legea nr. 

458 / 2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru acest 

domeniu de activitate. 

Conducerea si intreg personalul sectiei raspund pentru indeplinirea acestui obiectiv.  

4.2. Colaboreaza permanent cu laboratorul de analize apa potabila pentru stabilirea dozelor clor  

necesare in procesul de tratare ; 

4.3. Stabileste fluxul tehnologic de tratare a apei brute in stricta concordanta cu normele tehnice 

stabilite si a informatiilor furnizate de laboratorul de analize apa potabila. Atunci cand rezultatele nu 

sunt concludente, solicita refacerea determinarilor indicatorilor de calitate si urmareste continuu modul 

de functionare si de eficienta a statiei de tratare a apei potabile 

4.4. Supravegheaza zonele de protectie a captarilor de apa precum si traseele retelelor de 

distributie si a statiilor de pompare pentru a preveni infestarea apei.  

4.5. Asigura protectia calitatii apei in retelele de transport, in rezervoarele de inmagazinare prin 

respectarea timpilor maximi de stagnare a apei si in retelele de distributie prin operatiuni de spalare si 

dezinfectare  ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau inlaturare a avariilor. 

  4.6. Sesizeaza conducerea societatii despre executia de constructii provizorii sau definitive in zona de 

protectie si siguranta a conductelor retelei publice de alimentare cu apa, fara avizul  Apa Service S.A.   

       4.7. Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor , 

instalatiilor, imprejmuirilor portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare amplasate in zona de 

protectie sanitara si care, conform legislatiei in vigoare , apartin domeniului public.  

4.8. Refuza deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare ale utilizatorului sunt 

susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie, ca urmare a executiei 

acestora fara proiect intocmit de un agent economic autorizat, sau daca permit cu ocazia fenomenelor 

de retur al apei, poluarea retelei publice de apa potabila , cu materii reziduale , ape nocive sau orice 

alta substanta neadmisa de normativele de calitate in vigoare. 

4.9. Sisteaza prin dispozitia conducerii societatii, furnizarea apei potabile ori de cate ori exista 

indicii certe privind neincadrarea in normele de igiena a unor utilizatori. 

 

 

5. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI  STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE. 

5.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de canalizare si epurare ape uzate, la 

parametrii si in conditiile stabilite prin contractul de concesionare si prin contractele incheiate cu 

utilizatorii. 

5.2. Intreruperea evacuarii apelor uzate la canalizare poate interveni numai in cazuri de forta 

majora.  

5.3. Intrerupe sau sisteaza temporar serviciul de canalizare potrivit preavizului emis de societate, 

determinat de urmatoarele situatii :  

 - neplata serviciilor efectuate ; 

   -utilizatorii clandestini care nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru legalizarea situatiei       

  - refuzul utilizatorului de a cere un nou aviz de utilizare a retelei publice de canalizare si de a incheia 

un nou contract atunci cand se constata modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, 
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evacuate in retelele de canalizare, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii 

tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze ;        

5.4. Functionarea sistemului public de canalizare trebuie sa fie continua, conducerea sectiei 

raspunzand pentru neasigurarea serviciului in conformitate cu Regulamentul de organizare si 

functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare al companiei si in 

conformitate cu clauzele contractuale.  

Exceptie fac situatiile in care au loc intretineri, reparatii, modernizari, devieri, racordari noi, daca 

operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea intreruperii serviciului de canalizare specificand 

data si intervalul de timp in care acesta va fi oprit. Anuntul trebuie facut cu cel putin 48 ore inainte de 

oprirea furnizarii serviciului, prin mass – media si/sau afisare la utilizatori, dupa caz in functie de 

numarul de utilizatori afectati. 

5.5. Asigura refacerea locului unde s-a intervenit pentru reparatii sau executia de lucrari noi in 

reteaua de canalizare, la un nivel corespunzator, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la terminarea 

lucrarii . 

5.6. Adopta masuri urgente si adecvate atunci cand constata deversarea de catre utilizatori in 

reteaua publica de canalizare de :  

        - materii in suspensie a caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare 

a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala ; 

        - substante de orice natura care plutitoare sau dizolvate in stare coloidala sau de suspensie pot 

stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care impreuna pot 

forma amestecuri explozive ; 

        - substante toxice sau nocive, care singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in 

pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare ; 

        - substante cu grad ridicat de periculozitate ; 

        - substante care singure sau in combinatie cu apa, pot degaja mirosuri care pot contribui la 

poluarea mediului inconjurator ; 

        - substante colorante ale caror cantitati si natura in conditiile diluarii in reteaua de canalizare 

si statia de epurare, determina modificarea culorii in resursele de apa in care se evacueaza apele uzate 

epurate  

In toate aceste situatii conducerea sectiei anunta imediat laboratorul  si conducerea societatii. 

       5.7  Asigura functionarea permanenta si continua a statiilor de epurare a apelor uzate, la 

parametrii stabiliti prin tehnologia de lucru, pentru a se asigura incadrarea in nivelele stabilite prin lege 

a indicatorilor de calitate a apelor uzate deversate in emisar.  

       5.8. Intreruperea functionarii sistemului de epurare in totalitate sau in parte, este permisa numai in 

cazuri de forta majora. 

Oprirea temporara a sistemului de epurare, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere 

nu sufera amanare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii. 

Intreruperea sau oprirea temporara a sistemului de epurare, se va face numai cu avizul conducerii 

societatii.    

      5.9. Urmareste in calitate de beneficiar realizarea lucrarilor de investitii in conformitate cu 

proiectele de executie pentru extinderea sau modernizarea retelelor de canalizare, a statiilor de 

pompare, a statiilor de epurare, etc.  

      5.10. Asigura verificarea , curatarea , intretinerea si reparatia retelei publice de canalizare, a 

statiilor de pompare a echipamentelor si instalatiilor tehnologice componente ale statiilor de epurare, 

in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii si reparatii 

aprobat de conducerea societatii si prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii. 

Desfasoara actiuni pentru pregatirea corespunzatoare a reparatiilor (constatari, diagnosticari, asigurare 

piese de schimb), in vederea reducerii perioadelor de oprire. 

     5.11. Supravegheaza traseele retelelor de canalizare, statiile de pompare si caminele aferente, 

bazine de colectare, separare, si tratare a apelor uzate pentru depistarea unor eventuale fisuri si 

scurgeri de ape uzate care ar conduce la poluarea mediului. 

     5.12. Urmareste actualizarea si completarea permanenta a documentatiei tehnice de lucru, a 

manualelor de utilizare, a procedurilor si instructiunilor de lucru care se refera la exploatarea retelelor 

de canalizare, a statiilor de pompare, a echipamentelor  si instalatiilor tehnologice din statii de epurare. 
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6. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

6.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare 

pe termen mediu pentru incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

6.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

6.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

6.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor 

6.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea societatii.    

6.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii.  

6.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

6.8. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul sectiei. 

 

RESPONSABILITATI  

Coordonatorul  sectiei si personalul din subordine raspund disciplinar, material sau penal  dupa 

caz pentru prejudiciile aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , 

pentru exploatarea necorespunzatoare a sistemului public de alimentare cu apa si furnizarea de apa 

potabila utilizatorilor avand proprietati fizico – chimice, biologice si organoleptice ce nu se incadreaza 

in limitele prevazute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative 

aflate in vigoare pentru acest domeniu de activitate, precum si pentru exploatarea necorespunzatoare a 

sistemului public de canalizare si neasigurarea functionarii continue a retelelor de canalizare, a statiei 

de epurare ape uzate, cat si pentru neluarea masurilor de inlaturare operativa a unor avarii ale retelelor 

de canalizare, ale utilajelor si instalatiilor componente ale sistemului, care ar produce poluarea grava a 

mediului inconjurator. 

 

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite : - procese verbale de punere in functiune a bransamentelor ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea bransamentelor , sistarea sau intre- 

ruperea furnizarii apei potabile, restrictionari ;  

                       - situatii de lucrari la instalatiile interioare ale utilizatorilor. 

                             - procese verbale de punere in functiune a racordurilor la retele de canalizare ; 

                        - note de instiintare si preavize pentru inchiderea racordurilor, sistarea sau 

intreruperea furnizarii serviciului de canalizare  ; 

    Primeste :   - solicitari de interventii la instalatii interioare ale utilizatorilor ; 

                       - sesizari , reclamatii referitoare la parametrii apei furnizate (debit, presiune, 

indicatori de calitate ). 

2. Transmite : - raspunsuri si explicatii in urma controalelor si verificarilor efectuate  

    Primeste :   - procese verbale de control cu masurile stabilite 

       3.Transmite : - constatari asupra bransamentelor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de distributie; 

                        - rezultatul analizei unor sesizari , reclamatii; 

                        - constatari privind folosirea de catre utilizatori si a altor surse de alimentare cu 

apa; 

                        -  propuneri de masuri disciplinare. 
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           Primeste :    - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari. 

      4. Transmite :  - informatii rezultate din procesul de tratare a apei;  

                       - solicitari de refacere a determinarilor pentru indicatorii de calitate ai apei potabile.  

   Primeste :    - norme de consum substante de tratare a apei ;  

                       - rezultatul determinarilor efectuate asupra indicatorilor de calitate, doze de   

                         substante necesare in procesul de tratare a apei ; 

                       - sesizari privind nerespectarea cantitatilor si dozelor stabilite si consecintele asupra  

parametrilor apei tratate. 

5. Transmite : - nota privind incetarea functionarii bransamentului; 

                       - note privind sistarea temporara sau intreruperea furnizarii apei potabile din motive 

tehnice. 

           Primeste :    - avizul de bransare dupa incheierea contractului de furnizare;  

- avizul de debransare a utilizatorului aprobat de conducerea societatii.  

3. Transmite : - note privind defectiuni accidentale.  

            Primeste :  - avize definitive in vederea executiei bransamentelor; 

                              - norme de consum materiale, energie, combustibili; 

                              - programul de revizii si reparatii; 

                              - programul de investitii. 

  7. Transmite :  - solicitari pentru utilaje de transport si utilaje specializate. 

            Primeste :     - utilajele solicitate.         

   8. Transmite : - solicitari de aprovizionare cu materii prime, materiale 

              Primeste :   - informatii asupra aprovizionarii necesarului solicitat 

       9. Transmite :  - necesarul de forta de munca 

                                 - programarea concediilor de odihna  

                                 - evidenta timpului de lucru prin pontaje  

                                - relatii privind integrarea in munca a noilor angajati si performantele acestora , 

starea de disciplina 

       Primeste :  - informatii privind asigurarea personalului solicitat 

                        - cota personalului planificat in  CO  

                        - documente de plata a drepturilor salariale  

                        - comunicari privind schimbarea locului de munca al unor salariati  

2. SECTIA IZVOARELE  

Este o subunitate organizatorica a societatii subordonata coordonatorului zonal, prin care se 

realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila ce cuprinde in principal activitatile de captare, 

de tratare a apei brute, de transport, de inmagazinare si de distributie a apei potabile la utilizatori. 

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice componente ale sistemului public de alimentare cu 

apa potabila. 

Structura organizatorica a sectiei cuprinde sisteme zonale si sisteme locale de alimentare  cu apa 

potabila, organizate pe localitati sau grupe de localitati dupa modul de construire si aria de cuprindere 

a fiecarui sistem in parte. 

Sectia si fiecare sistem in parte se constituie ca centru de profit iar fiecare activitate componenta a 

sistemelor se organizeaza ca centru de cost.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop asigurarea apei potabile la parametrii de calitate 

prevazuti de normele legale in vigoare pentru toti utilizatorii din aria de deservire a societatii . 

 Sectia este condusa de coordonatorul zonal, care are in subordine 2 statii de pompare apa si un 

compartiment citire contori, incasare: 

- Statie pompare apa Valea Bujorului 

- Statie pompare apa Chiriacu 

- Compartiment citire contori, incasare 

In cadrul statiei de pompare apa Chiriacu, captarea apei se realizeaza din trei foraje cu o adancime 

de 120 m echipate cu 2 pompe submersibile tip GRUNFOS  Q= 4 mc/h si o pompa submersibila tip 

GRUNFOS Q=68 mc/h. 

In cadrul statiei de pompare apa Valea Bujorului, captarea apei se realizeaza dintr-un foraj cu o 
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adancime de 120 m echipat cu 1 pompa submersibila tip GRUNFOS  Q= 68 mc/h. 

ATRIBUTII :  

1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA      

1.1. Primeste, gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice pentru realizarea serviciului public de alimentare cu 

apa potabila in aria de deservire a societatii. 

Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde : 

        - captari ; 

        - statii de tratare a apei brute ; 

        - statii de pompare  ; 

        - rezervoare pentru inmagazinare a apei ; 

        - retele de distributie ; 

        - bransamente pana la punctul de delimitare . 

 1.2. Organizeaza activitatea sectiei, repartizeaza forta de munca pe activitati componente ale 

sistemului public de alimentare cu apa potabila tinand seama de regimul de functionare a instalatiilor 

si echipamentelor tehnologice, de prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare al societatii, cat si de prevederile Contractului  de 

concesionare. 

       1.3. Asigura informatiile necesare pentru fundamentarea programului de productie cat si pentru 

fundamentarea bugetului activitatilor realizate in cadrul sectiei. 

1.4. Repartizeaza sarcinile rezultate din programul si bugetul sectiei pe fiecare subunitate 

componenta. 

1.5. Actioneaza pentru realizarea programului de captare, tratare si livrare a apei potabile catre 

utilizatori, luand masuri pentru reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa.  

1.6. Realizeaza imprejmuiri, marcaje si inscriptii care delimiteaza zonele de protectie sau care 

indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu. 

      1.7. Efectueaza bransarea noilor utilizatori la reteaua de alimentare cu apa potabila in baza 

proiectului de executie si a avizului definitiv eliberate de serviciul tehnic. 

Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa inclusiv a bransamentelor de apa se va 

face dupa obtinerea de catre serviciul tehnic a autorizatiei de construire eliberata de administratia 

publica locala. 

Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestuia cand se efectueaza 

probele de presiune si etanseitate. 

Punerea in functiune a bransamentului se va face dupa incheierea contractului de 

furnizare/prestare servicii de alimentare cu apa, in termenul prevazut in contract. 

Realizarea de bransamente fara documentele mentionate (proiect, aviz definitiv, autorizatie) este 

considerata clandestina si atrage, conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala, 

civila contraventionala, administrativa sau penala dupa caz atat pentru utilizator cat si pentru 

executantul lucrarii. 

1.8. Partile componente ale unui bransament sunt :  

- camin de apometru (de bransament ) ; 

- priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa ;  

- conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie ; 

- armatura (vana ) de concesie ; 

- apometrul care asigura masurarea debitului de apa furnizata ; 

- armatura (vana ) de inchidere. 

Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin 

apometru care este ultima componenta a retelei publice de distributie. 

Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul apartin retelei publice de 

distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.  

1.9. Efectueaza inchiderea bransamentului in momentul incetarii contractului de furnizare. 

Redeschiderea bransamentului pentru un nou utilizator substituit celui anterior are loc dupa 

eliberarea avizului definitiv si incheierea contractului de furnizare.     

       1.10. Constata bransamente efectuate ilegal sau efectuate de catre agenti economici neautorizati 
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precum si cele care nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico – sanitare legale, prezinta constatarile 

conducerii companiei si actioneaza conform dispozitiilor primite, procedand la desfiintarea , busonarea 

sau blocarea bransamentului fara ca utilizatorul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la 

despagubiri. 

1.11. Sisteaza furnizarea serviciului de alimentare cu apa potrivit unui preaviz de 5 zile atunci 

cand constata functionarea anormala din punct de vedere tehnic si igienico-sanitar a instalatiei 

interioare de alimentare cu apa.  

1.12. Realizeaza activitati de service in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii. 

In lipsa acestor contracte , diversele lucrari la instalatiile interioare solicitate de utilizatori se vor 

realiza numai contracost, pe baza de situatii de lucrari.  

 

       2. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    ALIMENTARE CU APA POTABILA  

2.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, 

la parametrii prevazuti in contractul de furnizare. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va 

face conform cerintei utilizatorului pe baza unui program de furnizare prevazut in contractul semnat de 

ambele parti (operator – utilizator ). 

In cazul in care cerintele unor utilizatori impun alti parametri calitativi ai apei livrate pentru 

folosirea in procese tehnologice de finete , aparatura medicala, aparate electromecanice, etc. 

utilizatorii interesati au obligatia de a realiza acesti parametri prin instalatii proprii.  

2.2. Intreruperea alimentarii cu apa potabila este permisa numai in cazuri de forta majora.  

Oprirea temporara a furnizarii apei potabile fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si 

asume raspunderea fata de acestia, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera 

amanare,care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor 

interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa .  

2.3. Restrictionarea alimentarii cu apa a tuturor utilizatorilor pe o anumita perioada , cu 

instiintarea prealabila, fara sa-si asume nici o responsabilitate fata de acestia, este posibila in cazul in 

care apar restrictionari justificate la sursele de apa, la racordarea si punerea in functiune a unor noi 

capacitati in cadrul sistemului public de alimentare cu apa, ori a unor lucrari de intretinere planificate. 

Aceste restrictionari se fac cu aprobarea autoritatii administratiei publice teritoriale si a conducerii 

companiei. 

2.4. Intrerupe sau sisteaza furnizarea apei, in conditiile legii cu notificare prealabila , la utilizatorii 

rau  platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. 

Aceleasi masuri se vor lua fata de utilizatorii clandestini daca acestia nu au indeplinit conditiile impuse 

de operator pentru legalizarea situatiei. 

Sunt considerate consumuri clandestine si cazurile cand se constata ruperea sigiliilor, demontarea 

contorului si alte modalitati de sustragere a consumului fara a fi inregistrat de aparatura de masura, 

operatorul avand dreptul de sistare a furnizarii apei potabile, pana la eliminarea definitiva a cauzelor 

care au provocat acest lucru precum si pana la recuperarea integrala a daunelor astfel provocate. 

2.5. Desfiinteaza bransamentul de apa atunci cand constata :  

- consum clandestin (fraudulos )  

- neachitarea daunelor provocate de sustragerea sau deteriorarea mijloacelor de masura conform 

prevederilor legale in vigoare. 

2.6. Functionarea sistemului public de alimentare cu apa trebuie sa fie continua, factorii de 

conducere ai sectiei raspunzand pentru neasigurarea serviciului in conformitate cu clauzele 

contractuale . 

Exceptie fac situatiile in care au loc intretineri, reparatii, modernizari, extinderi, devieri, bransari 

noi, schimbari de mijloace de masura, daca operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea 

sistarii furnizarii apei specificand data si intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. 

Anuntul trebuie facut cu cel putin 48 ore inainte de oprirea furnizarii apei prin mass – media si/sau 

afisare la utilizatori, dupa caz in functie de numarul de utilizatori afectati. 

2.7. Asigura refacerea la un nivel corespunzator, pana la stratul de asfalt sau beton a locului unde 

a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrari noi, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 

terminarea lucrarii. 
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3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE  

3.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

3.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

3.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

3.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat sectiei, in care scop analizeaza 

periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

3.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 

materiale, energie electrica necesare in procesul tehnologic de captare, tratare, inmagazinare si 

distributie apa potabila cat si pentru realizarea programului de intretinere si reparatii stabilit.  

3.8. Analizeaza costurile cu forta de munca si costurile materiale inregistrate pentru realizarea 

activitatilor sectiei si stabileste masuri pentru reducerea costurilor de captare, tratare, distributie a apei 

potabile si incadrarea in prevederile bugetului stabilit. 

       4. CALITATEA  SERVICIILOR  OFERITE  UTILIZATORILOR  

4.1. Toate activitatile din cadrul sectiei au drept obiectiv livrarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati organoleptice, fizico – chimice, biologice si bacteriologice, prevazute in Legea nr. 

458 / 2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru acest 

domeniu de activitate. 

Conducerea si intreg personalul sectiei raspund pentru indeplinirea acestui obiectiv.  

4.2. Colaboreaza permanent cu laboratorul de analize apa potabila pentru stabilirea dozelor clor  

necesare in procesul de tratare ; 

4.3. Stabileste fluxul tehnologic de tratare a apei brute in stricta concordanta cu normele tehnice 

stabilite si a informatiilor furnizate de laboratorul de analize apa potabila. Atunci cand rezultatele nu 

sunt concludente, solicita refacerea determinarilor indicatorilor de calitate si urmareste continuu modul 

de functionare si de eficienta a statiei de tratare a apei potabile. 

4.4. Supravegheaza zonele de protectie a captarilor de apa precum si traseele retelelor de 

distributie si a statiilor de pompare pentru a preveni infestarea apei.  

4.5. Asigura protectia calitatii apei in retelele de transport, in rezervoarele de inmagazinare prin 

respectarea timpilor maximi de stagnare a apei si in retelele de distributie prin operatiuni de spalare si 

dezinfectare  ori de cate ori intervin lucrari de intretinere sau inlaturare a avariilor. 

       4.6. Sesizeaza conducerea societatii despre executia de constructii provizorii sau definitive in zona 

de protectie si siguranta a conductelor retelei publice de alimentare cu apa, fara avizul S.C. Apa 

Service S.A.  

       4.7. Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau in retea se interzice distrugerea constructiilor , 

instalatiilor, imprejmuirilor portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare amplasate in zona de 

protectie sanitara si care, conform legislatiei in vigoare , apartin domeniului public.  

4.8. Refuza deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare ale utilizatorului sunt 

susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei publice de distributie, ca urmare a executiei 

acestora fara proiect intocmit de un agent economic autorizat, sau daca permit cu ocazia fenomenelor 

de retur al apei, poluarea retelei publice de apa potabila , cu materii reziduuale , ape nocive sau orice 

alta substanta neadmisa de normativele de calitate in vigoare. 

4.9. Sisteaza prin dispozitia conducerii societatii, furnizarea apei potabile ori de cate ori exista 

indicii certe privind neincadrarea in normele de igiena a unor utilizatori.  

5. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

5.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare 

pe termen mediu pentru incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

5.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 
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securitatii si sanatatii angajatilor ; 

5.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

5.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

5.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea societatii.    

5.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii.  

5.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

5.8. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul sectiei. 

RESPONSABILITATI  

Personalul din subordine raspunde disciplinar, material sau penal  dupa caz pentru prejudiciile 

aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , pentru exploatarea 

necorespunzatoare a sistemului public de alimentare cu apa si furnizarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati fizico – chimice, biologice si organoleptice ce nu se incadreaza in limitele prevazute 

de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru 

acest domeniu de activitate. 

4. SECTIA GOGOSARI 

Este o subunitate organizatorica a societatii subordonata coordonatorului zonal, prin care se 

realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila ce cuprinde in principal activitatile de captare, 

de tratare a apei brute, de transport, de inmagazinare si de distributie a apei potabile la utilizatori. 

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice componente ale sistemului public de alimentare cu 

apa potabila. 

Structura organizatorica a sectiei cuprinde sisteme zonale si sisteme locale de alimentare  cu apa 

potabila, organizate pe localitati sau grupe de localitati dupa modul de construire si aria de cuprindere 

a fiecarui sistem in parte. 

Sectia si fiecare sistem in parte se constituie ca centru de profit iar fiecare activitate componenta a 

sistemelor se organizeaza ca centru de cost.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop asigurarea apei potabile la parametrii de calitate 

prevazuti de normele legale in vigoare pentru toti utilizatorii din aria de deservire a societatii . 

Sectia este condusa de coordonatorul zonal, care are in subordine 1 statie de pompare apa si un 

compartiment citire contori, incasare: 

- Statie pompare apa Gogosari 

- Compartiment citire contori, incasare 

Atribuţiile şi responsabilităţile personalului din cadrul statiei sunt următoarele: 

1. Preluarea apei brute din sursele de alimentare prin intermediul captărilor. 

 2. Tratarea apei prin tehnologii specifice  

 3. Transportarea în rezervorul de acumulare. 

 4. Menţinerea în stare bună de funcţionare a tuturor aparatelor, instalaţiilor şi agregatelor. 

 5. Asigurarea spălărilor de filtre.  

6. Efectuarea recoltărilor de probe la orele şi punctele stabilite.  

7. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale apei la toate treptele de tratare (apă brută, apă 

decantată, apă filtrată, apă reţea). 

 8. Respectarea cu stricteţe a regulilor referitoare la sistemul de raportare a datelor zilnice şi situaţiilor 

deosebite ce apar în fluxul tehnologic al staţiei.  

9. Ţinerea evidenţelor stocului de clor şi al reactivilor.  

10. Completează si tine evidenta procedurilor de lucru conform sistemului de management pentru 
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calitate, mediu si SSM 

 11. Determinarea dozelor de clor necesare pentru dezinfecţia apei. 

 12. Folosirea şi păstrarea în condiţii optime a reactivilor toxici.  

13. Asigurarea tratării apei brute, astfel încât calitatea apei potabile furnizate consumatorilor să se 

încadreze în prescripţiile STAS 1342-91. 

RESPONSABILITATI  

Personalul din subordine raspunde disciplinar, material sau penal  dupa caz pentru prejudiciile 

aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , pentru exploatarea 

necorespunzatoare a sistemului public de alimentare cu apa si furnizarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati fizico – chimice, biologice si organoleptice ce nu se incadreaza in limitele prevazute 

de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru 

acest domeniu de activitate. 

 

                                                          VI. Inginer Sef 

 (Aglomerarea Mihailesti -Bolintin Vale)  

Se subordoneaza directorului tehnic.   

    Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea sectiilor Bolintin Vale si Mihailesti, precum si 

a atelierelor aflate in subordinea acestora  raportand activitatea directorului tehnic. 

2.1. Atributii, competente, responsabilitati : 

- stabileste structura organizatorica , nivelele ierarhice, atributiile competentele si   

        responsabilitatile compartimentelor, sectiilor si atelierelor din subordinea sa, repartizate in        

        conformitate cu organigrama societatii aprobata de catre Consiliul de  Administratie. 

- fundamenteaza obiectivele si strategia companiei in domeniile: dezvoltarea si  

    modernizarea capacitatilor de productie si furnizare utilitati, asigurarea continuitatii serviciilor 

de alimentare cu apa si de canalizare,   

- elaborează şi supune spre aprobare politicile societatii în ceea ce priveşte  producţia.    

- organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a  capacităţilor de    

             producţie şi coordonează folosirea corectă şi eficientă a   fondurilor de investiţii; 

      -     asigură resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în   

      domeniul calităţii. 

- conduce procesul de asigurare a calităţii în activitatea de producţie, conform  procedurilor şi     

standardelor existente;  

- organizeaza, indruma si controleaza intreaga activitate productiva a societatii  ; 

- controleaza modul de folosire a capacitatilor de productie in conditii de eficienta maxima la 

fiecare sectie ; 

- urmareste modul in care se desfasoara activitatea de reparatii capitale si a celorlalte lucrari de 

intretinere ; 

- organizeaza activitatea productiva militand la respectarea disciplinei in munca, asigurarea 

asistentei tehnice ; 

- urmareste continuu modul in care este folosita forta de munca si stabileste necesarul acesteia in 

perspectiva, in functie de contractele incheiate ; 

- decide organizarea procesului de productie in concordanta cu contractele incheiate ; 

- propune masuri organizatorice menite sa se obtina rentabilitate maxima in sectiile de 

productie ; 

- aplica sau propune sanctiuni disciplinare pentru cei din subordine care nu respecta disciplina 

tehnologica ; 

- aproba esalonarea concediilor de odihna pentru sefii sectiilor/compartimentelor/atelierelor 

subordonate ; 

- raspunde de functionarea la parametrii proiectati a capacitatilor de productie ; 

- raspunde de folosirea rationala a bazei tehnice si materiale puse la dispozitie pentru procesul 

productiv ; 

- raspunde de perfectionarea cunostintelor tuturor salariatilor cuprinsi in procesul de productie ; 
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1. SECTIA BOLINTIN VALE 

Sectia Bolintin Vale este o subunitate organizatorica a societatii subordonata inginerului sef prin 

care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila ce cuprinde in principal activitatile de 

tratare a apei brute, de transport, de inmagazinare, de distributie a apei potabile la utilizatori si de 

canalizare si epurare a apelor uzate provenite de la utilizatorii de apa potabila.  

Sectia este condusa de seful de sectie care are in subordine: 

- atelier statii pompare apa, intretinere si reparatii 

- atelier exploatare canalizare, intretinere si reparatii 

- compartiment citire contori, incasare, contracte 

- compartiment  dispecerat. 

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice componente ale sistemului public de alimentare cu 

apa potabila si a  retelelor de canalizare, instalatiilor si echipamentelor tehnologice. 

Sectia si fiecare sistem in parte se constituie ca centru de profit iar fiecare activitate componenta a 

sistemelor se organizeaza ca centru de cost.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop asigurarea apei potabile la parametrii de calitate 

prevazuti de normele legale in vigoare pentru toti utilizatorii din aria de deservire a societatii, precum 

si colectarea si epurarea apelor uzate in vederea incadrarii in parametrii de calitate prevazuti de 

normele legale in vigoare. 

ATRIBUTII :  

1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA  

POTABILA SI A SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE       

  1.1. Organizeaza activitatea sectiei, repartizeaza forta de munca pe activitati componente ale 

sistemului public de alimentare cu apa potabila precum si a sistemului public de canalizare tinand 

seama de regimul de functionare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice, de prevederile 

Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 

al societatii, cat si de prevederile Contractului  de concesionare. 

   1.2. Actioneaza pentru realizarea programului de captare, tratare si livrare a apei potabile catre 

utilizatori, luand masuri pentru reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa.  

          1.3. Efectueaza bransarea noilor utilizatori la reteaua de alimentare cu apa potabila si canalizare 

in baza proiectului de executie si a avizului definitiv eliberate de serviciul tehnic 

  1.4. Efectueaza inchiderea bransamentului in momentul incetarii contractului de furnizare. 

Redeschiderea bransamentului pentru un nou utilizator substituit celui anterior are loc dupa 

eliberarea avizului definitiv si incheierea contractului de furnizare.     

       1.5. Constata bransamente efectuate ilegal sau efectuate de catre agenti economici neautorizati 

precum si cele care nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico – sanitare legale, prezinta constatarile 

conducerii societatii si actioneaza conform dispozitiilor primite, procedand la desfiintarea , busonarea 

sau blocarea bransamentului fara ca utilizatorul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la 

despagubiri. 

1.6. Sisteaza furnizarea serviciului de alimentare cu apa potrivit unui preaviz de 5 zile atunci cand 

constata functionarea anormala din punct de vedere tehnic si igienico-sanitar a instalatiei interioare de 

alimentare cu apa.  

       2. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    ALIMENTARE CU APA POTABILA  

2.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, 

la parametrii prevazuti in contractul de furnizare. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va 

face conform cerintei utilizatorului pe baza unui program de furnizare prevazut in contractul semnat de 

ambele parti (operator – utilizator ). 

2.2. Intreruperea alimentarii cu apa potabila este permisa numai in cazuri de forta majora.  

Oprirea temporara a furnizarii apei potabile fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si 

asume raspunderea fata de acestia, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera 

amanare,care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor 

interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa .  

2.3. Restrictionarea alimentarii cu apa a tuturor utilizatorilor pe o anumita perioada , cu 



 75 

instiintarea prealabila, fara sa-si asume nici o responsabilitate fata de acestia, este posibila in cazul in 

care apar restrictionari justificate la sursele de apa, la racordarea si punerea in functiune a unor noi 

capacitati in cadrul sistemului public de alimentare cu apa, ori a unor lucrari de intretinere planificate. 

Aceste restrictionari se fac cu aprobarea autoritatii administratiei publice teritoriale si a conducerii 

companiei. 

2.4. Intrerupe sau sisteaza furnizarea apei, in conditiile legii cu notificare prealabila , la utilizatorii 

rau  platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. 

Aceleasi masuri se vor lua fata de utilizatorii clandestini daca acestia nu au indeplinit conditiile 

impuse de operator pentru legalizarea situatiei. 

Sunt considerate consumuri clandestine si cazurile cand se constata ruperea sigiliilor, demontarea 

contorului si alte modalitati de sustragere a consumului fara a fi inregistrat de aparatura de masura, 

operatorul avand dreptul de sistare a furnizarii apei potabile, pana la eliminarea definitiva a cauzelor 

care au provocat acest lucru precum si pana la recuperarea integrala a daunelor astfel provocate. 

2.5. Desfiinteaza bransamentul de apa atunci cand constata :  

- consum clandestin (fraudulos )  

- neachitarea daunelor provocate de sustragerea sau deteriorarea mijloacelor de masura conform 

prevederilor legale in vigoare. 

2.6. Intrerupe sau sisteaza temporar serviciul de canalizare potrivit preavizului emis de societate, 

determinat de urmatoarele situatii :  

     - neplata serviciilor efectuate ;  

     -utilizatorii clandestini care nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru legalizarea 

situatiei 

        - refuzul utilizatorului de a cere un nou aviz de utilizare a retelei publice de canalizare si de a 

incheia un nou contract atunci cand se constata modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, 

evacuate in retelele de canalizare, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii 

tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze ;        

2.7. Asigura intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice, echipamentelor si a retelelor publice 

in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, 

reparatii curente si reparatii capitale aprobat de conducerea societatii si prevazut de bugetul de venituri 

si cheltuieli al societatii. 

     2.8. Supravegheaza traseele retelelor de canalizare, statiile de pompare si caminele aferente, bazine 

de colectare, separare, si tratare a apelor uzate pentru depistarea unor eventuale fisuri si scurgeri de 

ape uzate care ar conduce la poluarea mediului. 

3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

3.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

3.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 

pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

3.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

3.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat sectiei, in care scop analizeaza 

periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

3.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 

materiale, energie electrica necesare in procesul tehnologic de captare, tratare, inmagazinare si 

distributie apa potabila cat si pentru realizarea programului de intretinere si reparatii stabilit.  

       4. CALITATEA  SERVICIILOR  OFERITE  UTILIZATORILOR 

4.1. Toate activitatile din cadrul sectiei au drept obiectiv livrarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati organoleptice, fizico – chimice, biologice si bacteriologice, prevazute in Legea nr. 

458 / 2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru acest 

domeniu de activitate. 

Conducerea si intreg personalul sectiei raspund pentru indeplinirea acestui obiectiv. 
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4.2. Colaboreaza permanent cu laboratorul de analize apa potabila pentru stabilirea dozelor clor  

necesare in procesul de tratare ; 

4.3. Sisteaza prin dispozitia conducerii societatii, furnizarea apei potabile ori de cate ori exista 

indicii certe privind neincadrarea in normele de igiena a unor utilizatori.  

5. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

5.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare 

pe termen mediu pentru incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

5.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

5.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

5.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

5.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea societatii 

5.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii. 

5.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

5.8. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul sectiei. 

RESPONSABILITATI  

Seful sectiei si personalul din subordine raspund disciplinar, material sau penal  dupa caz pentru 

prejudiciile aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , pentru 

exploatarea necorespunzatoare a sistemului public de alimentare cu apa si furnizarea de apa potabila 

utilizatorilor avand proprietati fizico – chimice, biologice si organoleptice ce nu se incadreaza in 

limitele prevazute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, precum si pentru exploatarea 

necorespunzatoare a sistemului public de canalizare  si neasigurarea functionarii continue a retelelor 

de canalizare, cat si pentru neluarea masurilor de inlaturare operativa a unor avarii ale retelelor de 

canalizare, ale utilajelor si instalatiilor componente ale sistemului, care ar produce poluarea grava a 

mediului inconjurator. 

PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite : - procese verbale de punere in functiune a bransamentelor ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea bransamentelor , sistarea sau intre- 

ruperea furnizarii apei potabile, restrictionari ;  

                       -  procese verbale de punere in functiune a racordurilor la retele de canalizare ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea racordurilor, sistarea sau intre- 

ruperea furnizarii serviciului de canalizare ; 

  Primeste : - sesizari , reclamatii referitoare la parametrii apei furnizate (debit, presiune, indicatori 

de calitate ). 

2. Transmite : - raspunsuri si explicatii in urma controalelor si verificarilor efectuate  

    Primeste :   - procese verbale de control cu masurile stabilite 

       3.Transmite : - constatari asupra bransamentelor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de distributie; 

                       - constatari asupra racordurilor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de canalizare; 

                        - rezultatul analizei unor sesizari , reclamatii; 

                       - constatari privind folosirea de catre utilizatori si a altor surse de alimentare cu apa; 

                        -  propuneri de masuri disciplinare.  
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           Primeste :    - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari. 

      4. Transmite :  - informatii rezultate din procesul de tratare a apei;  

                       - solicitari de refacere a determinarilor pentru indicatorii de calitate ai apei potabile.  

   Primeste :    - norme de consum substante de tratare a apei ;  

                       - rezultatul determinarilor efectuate asupra indicatorilor de calitate, doze de 

substante necesare in procesul de tratare a apei ; 

                       - sesizari privind nerespectarea cantitatilor si dozelor stabilite si consecintele asupra 

parametrilor apei tratate. 

5. Transmite : - nota privind incetarea functionarii bransamentului; 

                       - note privind sistarea temporara sau intreruperea furnizarii apei potabile din motive 

tehnice. 

                       - nota privind sistarea temporara a racordului; 

                       - informatii privind racordari ilegale la retelele de canalizare. 

           Primeste :    - avizul de bransare dupa incheierea contractului de furnizare;  

- avizul de debransare a utilizatorului aprobat de conducerea companiei. 

11. Transmite : - note privind defectiuni accidentale.  

            Primeste :  - avize definitive in vederea executiei bransamentelor; 

                              - norme de consum materiale, energie, combustibili; 

                              - programul de revizii si reparatii; 

                              - programul de investitii. 

2. SECTIA MIHAILESTI 

Sectia Mihailesti este o subunitate organizatorica a societatii subordonata inginerului sef, prin care 

se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila ce cuprinde in principal activitatile de 

tratare a apei brute, de transport, de inmagazinare, de distributie a apei potabile la utilizatori si de 

canalizare provenite de la utilizatorii de apa potabila.  

Sectia este condusa de seful de sectie care are in subordine un atelier si un compartiment: 

- atelier statii pompare apa potabila,  intretinere si reparatii; 

- compartiment citire contori, incasare, contracte. 

Sectia gestioneaza si exploateaza ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 

echipamentelor functionale si dotarilor specifice componente ale sistemului public de alimentare cu 

apa potabila si a  retelelor de canalizare, instalatiilor si echipamentelor tehnologice. 

Sectia si fiecare sistem in parte se constituie ca centru de profit iar fiecare activitate componenta a 

sistemelor se organizeaza ca centru de cost.  

Intreaga activitate a sectiei are drept scop asigurarea apei potabile la parametrii de calitate 

prevazuti de normele legale in vigoare pentru toti utilizatorii din aria de deservire a societatii in 

vederea incadrarii in parametrii de calitate prevazuti de normele legale in vigoare. 

ATRIBUTII :  

1. GESTIONAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA  

POTABILA SI A SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE      

  1.1. Organizeaza activitatea sectiei, repartizeaza forta de munca pe activitati componente ale 

sistemului public de alimentare cu apa potabila precum si a sistemului public de canalizare tinand 

seama de regimul de functionare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice, de prevederile 

Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 

al societatii, cat si de prevederile Contractului  de concesionare. 

   1.2. Actioneaza pentru realizarea programului de captare, tratare si livrare a apei potabile catre 

utilizatori, luand masuri pentru reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa.  

          1.3. Efectueaza bransarea noilor utilizatori la reteaua de alimentare cu apa potabila si canalizare 

in baza proiectului de executie si a avizului definitiv eliberate de serviciul tehnic. 

  1.4. Efectueaza inchiderea bransamentului in momentul incetarii contractului de furnizare. 

  1.5 Redeschiderea bransamentului pentru un nou utilizator substituit celui anterior are loc dupa 

eliberarea avizului definitiv si incheierea contractului de furnizare.  

  1.6 Constata bransamente efectuate ilegal sau efectuate de catre agenti economici neautorizati 

precum si cele care nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico – sanitare legale, prezinta constatarile 

conducerii societatii si actioneaza conform dispozitiilor primite, procedand la desfiintarea , busonarea 
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sau blocarea bransamentului fara ca utilizatorul sau executantul acestor lucrari sa aiba drept la 

despagubiri. 

1.7 Sisteaza furnizarea serviciului de alimentare cu apa potrivit unui preaviz de 5 zile atunci cand 

constata functionarea anormala din punct de vedere tehnic si igienico-sanitar a instalatiei interioare de 

alimentare cu apa.  

   2. MENTENANTA, CAPABILITATEA SI STABILITATEA SISTEMULUI DE  

    ALIMENTARE CU APA POTABILA  

2.1. Asigura functionarea permanenta a sistemului public de alimentare cu apa la toti utilizatorii, 

la parametrii prevazuti in contractul de furnizare. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va 

face conform cerintei utilizatorului pe baza unui program de furnizare prevazut in contractul semnat de 

ambele parti (operator – utilizator ). 

2.2. Intreruperea alimentarii cu apa potabila este permisa numai in cazuri de forta majora.  

Oprirea temporara a furnizarii apei potabile fara instiintarea prealabila a utilizatorilor si fara sa-si 

asume raspunderea fata de acestia, este posibila in cazul unor avarii grave a caror remediere nu sufera 

amanare,care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor 

interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa . 

2.3. Restrictionarea alimentarii cu apa a tuturor utilizatorilor pe o anumita perioada , cu 

instiintarea prealabila, fara sa-si asume nici o responsabilitate fata de acestia, este posibila in cazul in 

care apar restrictionari justificate la sursele de apa, la racordarea si punerea in functiune a unor noi 

capacitati in cadrul sistemului public de alimentare cu apa, ori a unor lucrari de intretinere planificate. 

Aceste restrictionari se fac cu aprobarea autoritatii administratiei publice teritoriale si a conducerii 

companiei. 

2.4. Intrerupe sau sisteaza furnizarea apei, in conditiile legii cu notificare prealabila , la utilizatorii 

rau  platnici sau care nu-si respecta clauzele contractuale. 

Aceleasi masuri se vor lua fata de utilizatorii clandestini daca acestia nu au indeplinit conditiile 

impuse de operator pentru legalizarea situatiei. 

Sunt considerate consumuri clandestine si cazurile cand se constata ruperea sigiliilor, demontarea 

contorului si alte modalitati de sustragere a consumului fara a fi inregistrat de aparatura de masura, 

operatorul avand dreptul de sistare a furnizarii apei potabile, pana la eliminarea definitiva a cauzelor 

care au provocat acest lucru precum si pana la recuperarea integrala a daunelor astfel provocate. 

2.5. Desfiinteaza bransamentul de apa atunci cand constata :  

- consum clandestin (fraudulos )  

- neachitarea daunelor provocate de sustragerea sau deteriorarea mijloacelor de masura conform 

prevederilor legale in vigoare. 

2.6. Intrerupe sau sisteaza temporar serviciul de canalizare potrivit preavizului emis de societate, 

determinat de urmatoarele situatii :  

   - neplata serviciilor efectuate ;  

  -utilizatorii clandestini care nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru legalizarea situatiei 

        - refuzul utilizatorului de a cere un nou aviz de utilizare a retelei publice de canalizare si de a 

incheia un nou contract atunci cand se constata modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, 

evacuate in retelele de canalizare, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii 

tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze ;        

2.7. Asigura intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice, echipamentelor si a retelelor publice 

in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, 

reparatii curente si reparatii capitale aprobat de conducerea societatii si prevazut de bugetul de venituri 

si cheltuieli al societatii. 

     2.8. Supravegheaza traseele retelelor de canalizare, statiile de pompare si caminele aferente, bazine 

de colectare, separare pentru depistarea unor eventuale fisuri si scurgeri de ape uzate care ar conduce 

la poluarea mediului. 

3. FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE 

3.1. Planifica forta de munca pe activitati, locuri de munca, zile si schimburi, programeaza 

acordarea concediilor de odihna si asigura respectarea prevederilor contractului colectiv de munca 

privind timpul de munca si de repaus. 

       3.2. Raspunde pentru utilizarea eficienta a fortei de munca repartizate, evidentierea corecta prin 
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pontaj a timpului lucrat de catre salariati in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare cu 

munca depusa. 

3.3. Adopta sau propune masuri disciplinare atunci cand se constata nerespectarea prevederilor 

Regulamentului intern al societatii. 

3.4. Urmareste asigurarea bazei tehnico – materiale in stricta concordanta cu necesitatile 

procesului tehnologic si cu resursele prevazute in bugetul repartizat sectiei, in care scop analizeaza 

periodic situatia aprovizionarii cu materii prime, materiale si scule solicitate. 

3.5. Adopta masuri pentru incadrarea in normele de consum stabilite pentru materii prime, 

materiale, energie electrica necesare in procesul tehnologic de captare, tratare, inmagazinare si 

distributie apa potabila cat si pentru realizarea programului de intretinere si reparatii stabilit.  

       4. CALITATEA  SERVICIILOR  OFERITE  UTILIZATORILOR  

4.1. Toate activitatile din cadrul sectiei au drept obiectiv livrarea de apa potabila utilizatorilor 

avand proprietati organoleptice, fizico – chimice, biologice si bacteriologice, prevazute in Legea nr. 

458 / 2002 privind calitatea apei potabile si in alte acte normative aflate in vigoare pentru acest 

domeniu de activitate. 

Conducerea si intreg personalul sectiei raspund pentru indeplinirea acestui obiectiv. 

4.2. Colaboreaza permanent cu laboratorul de analize apa potabila pentru stabilirea dozelor clor  

necesare in procesul de tratare ; 

4.3. Sisteaza prin dispozitia conducerii societatii, furnizarea apei potabile ori de cate ori exista 

indicii certe privind neincadrarea in normele de igiena a unor utilizatori.  

5. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, P.S.I. si PROTECTIA MEDIULUI  

5.1. Desfasoara activitatea in concordanta cu normele cuprinse in avizele pentru securitate si 

sanatate in munca, PSI, mediu si de gospodarire a apelor tinand seama de programele de conformare 

pe termen mediu pentru incadrarea in standardele prevazute de legislatie in aceste domenii.  

5.2. Stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii in cadrul sectiei, 

corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor ; 

5.3. Stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul sectiei a normelor 

specifice de securitatea muncii si PSI, corespunzatoare locurilor de munca unde acestia isi desfasoara 

activitatea ; 

5.4. Adopta masuri pentru controlul periodic a starii de sanatate a salariatilor. 

5.5. Stabileste masurile necesare pentru repartizarea echipamentului de lucru, a echipamentului de 

protectie , a materialelor igienico – sanitare si a alimentatiei de protectie in concordanta cu 

normativele aprobate de conducerea societatii. 

5.6. Asigura instruirea la locul de munca si periodica a salariatilor din cadrul sectiei in 

concordanta cu tematica stabilita pe baza normelor specifice de securitate si sanatatea muncii precum 

si a normelor de P.S.I., aprobata de conducerea societatii. 

5.7. Actioneaza pentru realizarea masurilor cuprinse in planul anual de masuri pentru tehnica 

securitatii muncii cat si a masurilor dispuse in urma unor accidente de munca, sau a celor stabilite de 

inspectorii de munca in urma controalelor efectuate. 

5.8. Stabileste masuri pentru evitarea poluarii mediului inconjurator prin activitatile desfasurate in 

cadrul sectiei. 

RESPONSABILITATI  

Seful sectiei si personalul din subordine raspund disciplinar, material sau penal  dupa caz pentru 

prejudiciile aduse companiei datorita realizarii necorespunzatoare a atributiilor ce le revin , pentru 

exploatarea necorespunzatoare a sistemului public de alimentare cu apa si furnizarea de apa potabila 

utilizatorilor avand proprietati fizico – chimice, biologice si organoleptice ce nu se incadreaza in 

limitele prevazute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, precum si pentru exploatarea 

necorespunzatoare a sistemului public de canalizare si neasigurarea functionarii continue a retelelor de 

canalizare, cat si pentru neluarea masurilor de inlaturare operativa a unor avarii ale retelelor de 

canalizare, ale utilajelor si instalatiilor componente ale sistemului, care ar produce poluarea grava a 

mediului inconjurator. 
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PRINCIPALELE  RELATII  

1. Transmite : - procese verbale de punere in functiune a bransamentelor ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea bransamentelor , sistarea sau intre- 

ruperea furnizarii apei potabile, restrictionari ;  

                       -  procese verbale de punere in functiune a racordurilor la retele de canalizare ; 

                       - note de instiintare si preavize pentru inchiderea racordurilor, sistarea sau intre- 

ruperea furnizarii serviciului de canalizare ; 

  Primeste : - sesizari , reclamatii referitoare la parametrii apei furnizate (debit, presiune, indicatori 

de calitate ). 

2. Transmite : - raspunsuri si explicatii in urma controalelor si verificarilor efectuate  

    Primeste :   - procese verbale de control cu masurile stabilite 

       3.Transmite : - constatari asupra bransamentelor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de distributie; 

                       - constatari asupra racordurilor realizate ilegal sau care dauneaza functionarii 

normale a retelei de canalizare; 

                        - rezultatul analizei unor sesizari , reclamatii; 

                       - constatari privind folosirea de catre utilizatori si a altor surse de alimentare cu apa; 

                        -  propuneri de masuri disciplinare.  

           Primeste :    - documente aprobate, indicatii, dispozitii, hotarari. 

      4. Transmite :  - informatii rezultate din procesul de tratare a apei;  

                       - solicitari de refacere a determinarilor pentru indicatorii de calitate ai apei potabile.  

   Primeste :    - norme de consum substante de tratare a apei ;  

                       - rezultatul determinarilor efectuate asupra indicatorilor de calitate, doze de 

substante necesare in procesul de tratare a apei ; 

                       - sesizari privind nerespectarea cantitatilor si dozelor stabilite si consecintele asupra 

parametrilor apei tratate. 

5. Transmite : - nota privind incetarea functionarii bransamentului; 

          - note privind sistarea temporara sau intreruperea furnizarii apei potabile din motive tehnice. 

                       - nota privind sistarea temporara a racordului; 

                       - informatii privind racordari ilegale la retelele de canalizare. 

           Primeste :    - avizul de bransare dupa incheierea contractului de furnizare;  

- avizul de debransare a utilizatorului aprobat de conducerea companiei.  

5. Transmite : - note privind defectiuni accidentale.  

 

            Primeste :  - avize definitive in vederea executiei bransamentelor; 

                              - norme de consum materiale, energie, combustibili; 

                              - programul de revizii si reparatii; 

                              - programul de investitii. 
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PARTEA  A V-  A  

 

 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Atributiile , responsabilitatile , competentele directiilor si modulelor organizatorice 

de specialitate sunt prevazute detaliat in procedurile generale, procedurile specifice, procedurile 

operationale, procedurile de sistem, instructiunile de lucru, instituite prin Sistemul de Management 

Integrat si care rezulta din actele normative generale si speciale aplicabile. 

2. Derularea relatiilor de munca in ceea ce priveste contractul individual de munca, salarizare, timpul 

de munca si timpul de odihna, formarea profesionala, sanatatea si securitatea in munca sunt prevazute 

in Contractul Colectiv de Munca , negociat la nivelul societatii si inregistrat la ITM Giurgiu si in 

Regulamentul Intern. 

3. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare la data  22.06.2018. 

4. În cazul în care, pe parcursul aplicării prezentului regulament , se vor emite dispoziţii legale altele 

decât cele prevăzute în prezentul regulament  sau dispoziţii suplimentare, acestea se vor aplica de la 

data specificata în actele normative/administrative . 

 

 

 

PRESEDINTE  C.A. 
 
Ghiţă Niculae 


