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Raportul
de activitate pentru perioada ianuarie-martie 2016
Datorită activităţilor de extindere a reţelelor de apă şi canalizare, volumul serviciilor de
alimentare cu apă s-a majorat în trim. I, 2016 până la nivelul de 10,9 mil. m3, cu 1 mil. m3 sau
10,5% peste nivelul din trim. I, 2015, fiind înregistrată o medie de 3,64 mil. m3/lună (3,30 mil.
m3/lună în trim. I, 2015), iar volumul apelor uzate recepționate s-a majorat cu 0,8 mil. m3 sau
cu 8,6%, înregistrându-se o medie de 3,39 mil. m3/lună (3,12 mil. m3/lună în trim. I, 2015).
Totodată, volumele nerepartizate a diferenței de contoare a constituit 726 mii m3 sau în
medie – 242 mii m3/lună, fiind cu mult sub media înregistrată în trim. I, 2014, când aceasta a
constituit 326 mii m3/lună, însă, mai mare decât media înregistrată în trim. I, 2015 – 161 mii
m3/lună.
În ansamblu, diferența de contoare neexpusă spre plată consumatorilor finali pentru apa
consumată, raportată la volumul furnizat la branşamentele blocurilor de locuinţe pe care
volumele de apă nu sunt repartizate integral, a constituit 16,2%, comparativ cu media de 10,7%
înregistrată în trim. I, 2015. Pentru apa rece aceasta a constituit 12,2% (4,3% în trim. I, 2015),
iar pentru apa caldă, furnizată de S.A. „TERMOELECTRICA” – 24,9% (23,1% în trim. I,
2015).
Deşi valoarea creanțelor compromise formate în trim. I, 2016 pentru diferența de
contoare a constituit 6,7 mil. lei, cu 2,3 mil. lei sau 34% peste nivelul înregistrat în trim. I, 2015,
valoarea totală cumulată a creanțelor compromise s-a diminuat în perioada de referinţă cu peste
28 mil. lei.
Achitările pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au constituit, în medie,
96,1%, cel mai înalt nivel al achitărilor fiind înregistrat pentru populația din apartamentele
pentru care există contracte directe – 103,4%, apoi pentru populaţia din sectorul particular –
101,9%. Comparativ cu trim. I, 2015, nivelul achitărilor s-a majorat cu circa 4p%.
La 31.03.2016, datoria totală a consumatorilor pentru serviciile de alimentare cu apă și
de canalizare, s-a micşorat faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului precedent cu 10,4
mil. lei.
Pierderile tehnologice de apă pe oră la un kilometru de rețele s-au redus până la
1,31 m3/oră/km, faţă de nivelul atins în anul 2015 de 1,52 m3/oră/km, în special, datorită
investițiilor în domeniu, cât şi altor măsuri curente aplicate zilnic în cadrul întreprinderii.
După cum a fost menţionat mai sus, în trim. I, 2016, în cadrul contractelor de furnizare
încheiate în parteneriat cu BERD şi BEI, au fost procurate şi puse în procesul de exploatare mai
multe mecanisme şi utilaje speciale de intervenţii la reţelele de apă şi canalizare. Printre acestea,
13 excavatoare moderne multifuncţionale, marca JCB, 5 seturi de echipamente de intervenţie
la reţele de canalizare, echipamente de ultimă oră pentru depistarea scurgerilor, echipamente şi
materiale de lucru pentru echipele de intervenţie.
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