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Raport
cu privire la activitatea S.A. „Ap -Canal Chi in u” în anul 2012
i obiectivele pentru anul 2013
1. Componen a i structura S.A. „Ap -Canal Chi in u”
Întreprinderea „Ap -Canal Chi in u” este o entitate comercial , la autofinan are,
înfiin at în anul 1892 cu denumirea „Uzina de ap ”, schimbându- i denumirea i forma de
organizare pe parcursul anilor de câteva ori i, în anul 2000, reorganizat în societate pe
ac iuni, având un singur ac ionar – Municipalitatea Chi in u. La 01.01.2013, capitalul
social constituia 586,9 mil. lei, majorându-se în ultimii 10 ani de circa 10 ori, plasat
printr–un num r de 5 869 152 ac iuni ordinare, nominative, clasa I, cu valoare nominal de
100 lei.
Organul suprem de conducere al întreprinderii este Adunarea general a ac ionarilor,
reia i se subordoneaz Consiliul de administra ie i, respectiv, cele dou organe
executive: colectiv – Comitetul de conducere i unipersonal – directorul general.
Componen a Comitetului de conducere este urm toarea: Constantin Becciev,
pre edintele Comitetului de conducere i director general; Vitalie Midari, director tehnic,
produc ie; Ivan Burdila, director economic; Vladimir Mocreac, director rela ii cu clien ii.
Întreprinderea este structurat în trei direc ii (ramuri), activitatea c rora este pus în
sarcina directorilor de profil: Direc ia tehnic , produc ie, Direc ia economic i Direc ia
rela ii cu clien ii (vezi Organigrama S.A. „Ap -Canal Chi in u”, se anexeaz ).
2. Obiectivele activit ii.
Conform Statutului întreprinderii, principalele genuri de activitate ale S.A. „Ap Canal Chi in u”, sunt urm toarele:
a) captarea, tratarea i distribuirea apei;
b) colectarea i epurarea apelor uzate;
c) executarea lucr rilor i exploatarea construc iilor hidrotehnice;
d) asanarea terenurilor, îndep rtarea gunoaielor, salubrizare i activit i similare;
e) activit i de testare i analize tehnice;
f) executarea lucr rilor de proiectare i topografico-geodezice;
g) producere i livrare centralizat a energiei termice.
Pentru a asigura buna realizare a activit ilor de baz , dar i pentru a ob ine venituri
suplimentare, S.A. „Ap -Canal Chi in u” desf oar i activit i secundare, cu respectarea
cerin elor legisla iei na ionale.
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3. Sinteza activit ii pentru anul 2012
Activitatea din anul de referin a întreprinderii a fost marcat de realiz ri
importante, în plan investi ional i managerial, care au permis atingerea unui nivel superior
al calit ii serviciilor de baz , în paralel cu asigurarea unei activit i stabile a tuturor
compartimentelor întreprinderii.
Totu i, condi iile de activitate sunt austere, existând impedimente semnificative
pentru activitatea întreprinderii, care umbresc performan ele ob inute i necesit a fi
înl turate cât mai curând posibil.
Influen a unor factori negativi, men iona i mai jos, a redus semnificativ veniturile
scontate i a majorat cheltuielile de operare:
- Sc derea continu a volumelor de vânzare a serviciilor tuturor consumatorilor, în
ansamblu, pe de o parte, i cre terea ponderii serviciilor prestate popula iei la un tarif în
pierdere, pe de alt parte;
- Cre terea tarifului la energia electric ;
- Obliga iunile foarte mari privind plata TVA la buget, în leg tur cu modificarea
legisla iei fiscale, care nu permite deducerea tuturor sumelor TVA achitate furnizorilor la
efectuarea achizi iilor;
- Pl ile pentru lucrul cu popula ia în favoarea gestionarilor municipali ai fondului
de locuin e, f acoperire financiar tarifar .
Întru asigurarea bunei func ion ri a întreprinderii, Executivul a întreprins mai multe
suri de suplinire par ial a veniturilor ratate, inclusiv prin utilizarea mai larg a sta iilor
electrice cu cogenerare din dotare, nu doar ca surse alternative de rezerv , ci ca surs
paralel de energie electric i termic proprie, mai cu seam pentru intensificarea
proceselor de epurare a apelor uzate.
În acest context au fost majorate i volumele de lucr ri ce in de preepurarea apelor
uzate a mai multor agen i economici, care, ini ial, nu corespund exigen elor pentru a fi
recep ionate în sistemul municipal de canalizare.
Din lipsa lichidit ilor financiare proprii, executivul întreprinderii a ini iat
executarea a mai multor investi ii din domeniu, finan ate din contul unor contracte de tip
Parteneriat Public-Privat.
Gra ie celor men ionate, dar i a veniturilor suplimentare, din activit ile nonopera ionale, profitul din toate genurile de activitate va constitui pentru anul 2012 circa
55 mil. lei, din care profitul opera ional – circa 35 mil. lei, dar i profit non-opera ional –
circa 20 mil. lei. Îns ca i în anii preceden i, cea mai mare parte din acesta este
inexigibil , din cauza diferen ei dintre contoarele de la bran amentele blocurilor de
locuin e i cele din apartamente, în valoare de 36 mil. lei pe anul 2012 i a caracterului
non-b nesc al profitului non-opera ional, indicat mai sus.
Cele men ionate au condus la crearea unui deficit de mijloace în scopuri
investi ionale, dar i pentru efectuarea repara iilor la re ele.
Respectiv, din cauza factorilor men iona i, s-au diminuat alte cheltuieli curente, în
special cele legate de repara ia re elelor, care, inând cont de vechimea i starea
conductelor i edificiilor, necesit a fi majorate esen ial.
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Valoarea investi iilor a constituit doar circa 34 mil. lei, ceea ce este foarte pu in în
compara ie cu valoarea de 63,3 mil. lei, prev zut în tarifele de operare i Business planul
pentru anul 2012. Cheltuielile preliminare pentru anul 2012 pentru repara ia re elelor de
ap i de canalizare constituie 44,3 mil. lei, pe când valoarea acestora, prev zut în tarifele
de operare constituie 48,4 mil. lei. Pe de alt parte, de i lungimea re elelor gestionate de
tre întreprindere cre te în permanen , valoarea cheltuielilor pentru lucr rile de repara ie
stagnez .
Totu i, de i activitatea de baz în anul 2012 a fost complicat , inclusiv din cauza
înghe urilor din iarn precedent i a secetei din var , aceasta a fost realizat , pe tot
parcursul anului, în limita parametrilor normativi.
Mai mult ca atât, anul 2012 a fost unul de succes, fapt care îl confirm un ir întreg
de realiz ri, care încununeaz activitatea de 120 ani a întreprinderii, comemorat la
12 decembrie 2012:
a) Elaborarea Studiului de fezabilitate „Programul de alimentare cu ap i tratare
a apelor uzate în mun. Chi in u” pentru urm torii 25 de ani, în parteneriat cu
Facilitatea de Investi ii pentru Vecin tate a UE (NIF), BERD, BEI i KfW.
„Programul de alimentare cu ap i tratarea apelor uzate în municipiul Chi in u”,
finan at din sursele Fondului de Investi ii pentru Vecin tate al Uniunii Europene, este un
document strategic de propor ii, atât pentru S.A. „Ap -Canal Chi in u”, cât i pentru
întreg municipiul Chi in u, care va sta la baza dezvolt rii continue a serviciilor de ap i
de canalizare în urm torii 25 de ani.
În cadrul Studiului de fezabilitate fost elucidate un ir de probleme ce in de
activitatea întreprinderii i c ile de solu ionare a acestora. În special, a fost propus un
program investi ional de 280 mil. euro, din care 60 mil. euro – pentru programul de
investi ii prioritare, care urmeaz s fie realizat în primii 5 ani i 220 mil. EUR – pentru
programul de investi ii complementare, propus spre realizare dup finalizarea investi iilor
prioritare.
Acest studiu este i cel mai real instrument de atragere a investi iilor, care pot fi
realizate direct, f
a elabora alte proiecte de execu ie, cu aplicarea normelor Federa iei
Interna ionale a Inginerilor Consultan i – FIDIC (Fédération Internationale Des
Ingénieurs-Conseils).
b) Eliminarea clorului pur din procesul de tratare a apei potabile i înlocuirea
acestuia cu hipoclorit de sodiu, la cea mai mare sta ia de tratare a apei din Chi in u.
În premier , tehnologia de dezinfectare a apei cu clor lichid a fost înlocuit , par ial,
în anul 2010, în cadrul unui proiect-pilot, la Sta ia de tratare din or.Vadul lui Vod i
integral, în anul 2012, la Sta ia de tratare a apei din mun. Chi in u. Tehnologia nou are la
baz hipocloritul de sodiu, un compus chimic mai pu in nociv i ofensiv decât clorul pur,
dar care are o eficien mai mare, oferindu-i apei tratate propriet i fizico-chimice mai
înalte. Necesit men ionat faptul c , clorul lichid, utilizat anterior la dezinfectarea apei,
constituia o surs iminent de pericol în caz de avarii atât pentru s tatea i via a
oamenilor, cât i pentru averea ter ilor din zona învecinat cu obiectivele destinate
depozit rii sau utiliz rii acestuia. Actualmente, acest pericol, de asemenea, a fost exclus.
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c) Investi ii directe de peste 110 mil. lei la reabilitarea a 90 km de re ele de ap
de canalizare din mun. Chi in u.

i

În anul 2012, din toate sursele de finan are, au fost realizate lucr ri investi ionale i
repara ii capitale, de renovare i extindere a re elelor de ap i de canalizare, cu o lungime
total de circa 90 km, în valoare total de peste 150 mil lei.
Cea mai mare parte a lucr rilor investi ionale a fost executat din aloc rile bugetului
local – circa 59,3 mil. lei (34,1 km), Fondului de Investi ii pentru Vecin tate al Uniunii
Europene – circa 50 mil. lei, contribu iile entit ilor economice i ale popula iei, inclusiv
în cadrul contractelor de tip Parteneriat Public-Privat – circa 15,5 mil. lei (11,8 km), i
Fondul Ecologic Na ional, prin intermediul autorit ilor publice locale – circa 4,1 mil. lei
(14 km).
Valoarea lucr rilor executate din sursele proprii ale S.A. „Ap -Canal Chi in u” a
constituit 37,7 mil. lei, sum din care au fost reabilitate 28,3 km de re ele, inclusiv
clasificate ca investi ii – lucr ri în valoare de 19,8 mil. lei (total 16,1 km, din care 15,5 km
de apeduct) i repara ii capitale – 17,8 mil. lei (total 12,2 km de re ele, din care 11,2 km de
apeduct).
În special, pot fi men ionate urm toarele lucr ri:
Finalizarea edific rii celui de-al doilea bran ament cu D 600mm, cu lungimea
total de 1,1 m, din str. Lomonosov, M lina Mic , pentru alimentarea cu ap
a sectorului Botanica al mun. Chi in u. Valoarea total a lucr rilor a
constituit 7,5 mil. lei;
Finalizarea edific rii celui de-al doilea bran ament cu D 600mm, cu lungimea
de 6 km, din str zile Albi oara, Mihai Viteazul, tefan cel Mare, Ion Creang ,
Belinski, pentru alimentarea cu ap a sectorului Buiucani. Valoarea total a
lucr rilor a constituit 30 mil. lei;
Finalizarea edific rii celui de-al doilea bran ament cu D 365mm, cu lungimea
de 3,7 km, pentru or. Durle ti din str. Ialoveni din or. Chi in u i str. Dimo
din or. Durle ti. Valoarea total a lucr rilor a constituit 4,1 mil. lei;
Racordarea com. Bude ti la sistemul centralizat municipal de ap , printr-o
conduct cu D 180mm i o lungime de 1120 m. Valoarea lucr rilor – 0,8 mil.
lei.
d) Darea în exploatare a unei noi sta ii-pilot de tratare a apei, de tip monobloc, la
Sta ia de captare a apei din Nistru din or. Vadul lui Vod ;
e) Reconfirmarea certific rii standardelor interna ionale implementate anterior i
aplicarea unor standarde interna ionale noi.
Gra ie colabor rii cu colegii din or. Pite ti, România, care deja adoptaser
standardele ISO, în perioada anilor 2006-2008, S.A. „Ap -Canal Chi in u” a efectuat
instruirea în termen restrâns a mai multor speciali ti în statul vecin, pentru ca în luna iunie
2008, întreprinderea s ob in certificarea utiliz rii Sistemului de Management Integrat, în
baza celor trei standarde interna ionale: ISO 9001 – sistemul de management al calit ii,
ISO 14001 –- sistemul de management al mediului, OHSAS 18001 – sistemul de
management al s
ii i securit ii ocupa ionale. În anul 2012, men inerea acestor
standarde a fost reconfirmat .
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De asemenea, în anul 2012 au fost implementate 13 standarde interna ionale în
domeniul controlului calit ii apei potabile i 14 standarde – în domeniul controlului
calit ii apelor uzate, pentru a aduce la un nou nivel activitatea laboratoarelor
întreprinderii.
f) Majorarea nivelului de achitare al consumatorilor pentru serviciile de
alimentare cu ap i de canalizare, de la 96,6% în anul 2011, pân la 100,1%;
g) Reducerea de circa dou ori a diferen ei de volume a apei potabile, dintre
contoarele de la bran amentele blocurilor de locuin e i indica iile celor din
apartamente;
h) Reabilitarea c ilor de acces spre Sta ia de tratare a apei din Chi in u, Sta ia de
pompare Nistru, precum i spre Sta ia de epurare a apelor uzate din Chi in u;
Merit s fie men ionate unele activit i, care, de asemenea, au avut impact pe
situa ia economico-financiar , imaginea întreprinderii i calitatea serviciilor:
a) La capitolul pierderi tehnologice de ap la re ele, nu a fost admis dep irea
volumului normativ de 30,3 mil. m3, acestea constituind realmente doar 28,6 mil. m3,
ceea ce a economisit peste 2 mil. lei. Sub un alt aspect, pierderile tehnologice specifice de
ap constituie 1,8 m3/km pe or , cu mult sub nivelul din anii 1997-1998, perioad în care
a demarat programul de investi ii finan at din creditul BERD, când pierderile dep eau 4
m3/km pe or ;
b) A fost pus în func iune în Laboratorul ap potabil din str. Studen ilor, 14,
spectrofotometrul cu absorb ie atomic pentru efectuarea investiga iilor de laborator i
depistarea metalelor grele din apa brut , captat din fluviul Nistru i apa potabil din
sistemul centralizat de alimentare cu ap ;
c) Au fost montate 6 convertizoare de frecven , cu puterea de la 4 pân la 250 kW,
la sta iile de pompare a apei potabile;
d) A continuat procesul de inventariere a contoarelor de ap din apartamente, în
cadrul c ruia a fost verificat eviden a consumului de ap din 2 715 blocuri de locuin e i,
în special, starea a 85 126 de contoare din 39 326 de apartamente, gestionate de c tre
întreprinderile municipale;
e) A fost implementat proiectul-pilot de transmitere prin internet a indica iilor
contoarelor individuale de ap rece i cald de la consumatori. Testarea metodei respective
de lucru i, ulterior, utilizarea pe larg a acesteia, va permite atingerea unor noi nivele de
operativitate în activitatea comercial a întreprinderii i va permite reducerea cheltuielilor
de procesare a informa iilor.
f) A fost creat un nou design, cu o mai bun func ionalitate a site-ului întreprinderii
(www.acc.md), fiind acordat i în continuare, o aten ie sporit inform rii consumatorilor
despre inova iile aplicate în cadrul întreprinderii, atât prin intermediul site-ului, cât i prin
intermediul presei scrise, a posturilor de radio i TV;
g) A fost organizat i desf urat Forumul aniversar „120 de ani de la fondarea
primului sistem de alimentare cu ap din or. Chi in u”, cu participarea oficialilor de la
Pre edin ia i Guvernul RM, a municipalit ii Chi in u, a reprezentan ilor altor operatori
în acest domeniu din RM, a delega iilor din Fran a, România, Rusia i Ukraina, precum i
a reprezenta ilor BERD;
h) A fost desf urat Conferin a tehnico- tiin ific interna ional cu genericul
„Problemele actuale ale urbanismului i amenaj rii teritoriului”, la care au participat 273
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de speciali ti în domeniu, în cadrul c reia au fost editate patru volume de lucr ri, care
cuprind 198 de articole i 57 de prezent ri, în patru sec iuni;
i) A fost lansat programul educa ional cu genericul „Pre uind apa – pre uie ti via a”,
în cadrul c ruia au fost organizate dou concursuri: unul de eseuri – „Rolul apei în via a
omului i în economie”, la care au participat 41 de elevi din 6 licee ale municipiului
Chi in u i unul de desene – „Povestea apei”, în cadrul c ruia au fost expuse 100 de
lucr ri, dintre care 35 – ale elevilor din jude ele Arge i Constan a, România, iar alte 75
de lucr ri – ale elevilor din liceele i gimnaziile din Chi in u;
j) A fost lansat volumul aniversar „Uzina de ap ”, edi ia II, completat i ad ugit .
4. Unele obiective de importan major pentru anul 2013
a) Finalizarea lucr rilor de proiectare i ini ierea lucr rilor de construc ie a Sta iei de
transformatoare de 110-6 kV, la Sta ia de captare a apei Nistru;
b) Demararea unu proiect-pilot, cu proiectarea unei sta ii hidroelectrice pentru
producerea energiei verzi, care urmeaz a fi amplasat pe o aduc iune de diametru mare
din dotare;
c) Proiectarea i instalarea mai multor sta ii de administrare a hipocloritului de sodiu
la sta iile de pompare zonale, începând cu sta ia de pompare „Telecentru”, pentru a fi
utilizate în situa ii excep ionale;
d) Modernizarea sta iei de pompare a apelor uzate Sculeni din or. Chi in u, cu
aplicarea tehnologiilor i utilajelor noi;
e) Ini ierea unui proiect-pilot de utilizare în agricultur a n molului produs i
deshidratat la Sta ia de epurare a apelor uzate Chi in u;
f) Realizarea lucr rilor de construc ie, reabilitare i repara ie capital a obiectivelor
sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare, conform Business planului pentru anul
2013;
g) Reducerea diferen ei de volume dintre contoarele de la bran amentele blocurilor
de locuin e i cele din apartamente;
h) Ini ierea activit ilor de externalizare a unor activit i non-core;
i) Elaborarea mai multor acte strategice în cadrul întreprinderii, conform Business
planului pentru anul 2013;
j) Promovarea opiniilor i conceptelor ACC în cadrul proceselor de elaborare a
actelor legislative i normative, prin intermediul mass-media, întâlnirilor cu reprezentan ii
administra iilor publice de diferite nivele, consumatorii etc.;
k) Atragerea investi iilor, inclusiv din UE, pentru implementarea Programului de
Investi ii Prioritare prev zut de Studiului de fezabilitate „Programul de alimentare cu ap
i tratare a apelor uzate în mun. Chi in u”.

Director general
al S.A. „Ap -Canal Chi in u”

Constantin Becciev

Biroul audit intern

Biroul analize economice

Biroul administrativ i cancelarie

Sec ia inspec ie i control

Sec ia juridic

Sec ia contabilitate

Director tehnic, produc ie

Serviciul tehnic clien i

Serviciul abona i

Sectorul Ialoveni

Serviciul exploatarea sta iilor de epurare

Serviciul exploatarea re elelor de
canalizare i sta iilor de pompare

Serviciul sta iilor de pompare

Serviciul exploatarea re elelor de ap

Sta ia de tratare a apei

Sta ia de ap Nistru

Consilier

Serviciul Dispeceratul central

Baza de produc ie

Director economic

Serviciul autotransport

Serviciul energetic

Serviciul investi ii i supraveghere tehnic

Consiliul societ ii (9 membri)

Serviciul tehnic i produc ie

Sec ia achizi ii i patrimoniu

Serviciul juridic

Director general

Sec ia analize economice i pre uri

Sec ia financiar , rela ii cu bugetul public
na ional i casierie

Sec ia contabilitate

Serviciul informatiz rii

Serviciul administrativ i aprovizion ri

Sec ia implementarea proiectului

Serviciul secretariat, protocol i rela ii cu
publicul

Serviciul resurse umane

Serviciul protec ie i prevenire

Departamentul asigurarea calit ii, control
i reglementare
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Anex
la Raportul cu privire la activitatea S.A. „Ap -Canal Chi in u” în anul 2012
i obiectivele pentru anul 2013

Organigrama S.A. „Ap -Canal Chi in u”,
cu modific rile i complet rile operate la 01.01.2013
ADUNAREA GENERAL A AC IONARILOR
Comisia de cenzori (3 membri)

Comitetul de conducere
Director rela ii cu clien ii

Director adjunct

